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içindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2.— Havale edilen kağıtlar 
3. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 
1. — Rahmetli General Kâzım Kara-

bekir'in ölümü münasebetiyle gelen tazi
ye, telgrafları 

2. — Mahatma Gandi'nin ölümü mü
nasebetiyle Büyük Millet Meclisinin his
lerini ifade edecek bir taziye telgrafı çe
kilmesi hakkında Başkanın sözleri 

3. — Gümrük Muhafaza ve Muamele 
sınıfı Memurları Kuruluşu hakkındaki 
3944 sayılı Kanunla bu kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
4632 ve 4644 sayılı kanunlara bağlı 
kuruluş kadrolarında değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının geri veril
mesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(1/153) 

4. -— Sorular ve cevaplar 
1. — İstanbul Milletvekili Ali Rıza 

Sayfa 
2:3 

3 

3:4 

4 
3,4 

Ari'nin, dokuma sanayiine verilen iplik 
hakkında Ekonomi Bakanlığından sözlü 
sorusu 

2. — Maraş Milletvekili Dr. Kemali 
Bayizit'in, Tarsus İlçesinde su baskınına 
uğrayan köyler hakkında Başbakanlık
tan sözlü sorusu 

3. — Zonguldak Milletvekili Emin Eri-
şirgil'in, Avrupa kalkınmasını hedef tu
tan Marshall Puanının tatbik şekli hak
kındaki sorusuna Dışişleri Bakanı Nec
mettin Sadak'm sözlü cevabı 

5. — Görüşülen işler 
1. — Büyük Millet Meclisi, Cumhur

başkanlığı ve Sayıştay 1946 yılı Kesinhe-
sapları hakkında Meclis Hesaplarını İn
celeme Komisyonu raporu (5/66) 

2. — Büyük Millet Meclisi 1947 yılı 
Eylül ve Ekim ayları hesabı hakkında 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5/67) 



Sayfa 
3. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda

resinin 1943 yılı Kesinhesabma ait rapor 
ile bilançonun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/156) 14 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Yunanistan Kır allığı Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmalarına dair olan An
laşmanın onanması hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma Komis
yonları raporları (1/232) 14:15 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Danimarka Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın 
onanması hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Ulaştırma Komisyonları rapor
ları (1/230) 15 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile İrak 

Sayfa 
Kırallık Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmalarına dair olan Anlaşmanın onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Ulaştırma Komisyonları raporları 
(1/231) 15 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümbeti ara
sında Hava Ulaştırmalarına dair olan 
Anlaşmanın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma Komis
yonları raporları (1/263) 15:16 

8. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
Statüsünde yapılan değişikliklerin onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri ve Çalışma Komisyonları raporları 
(1/209) 16 

6. — Sunuklar ve telgraflar 16 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Başkan Gl. Kâzım Karabekir'in ölümü mü- • 
nasebetiyle gelen taziye telgraflarına Riyaset Di
vanınca gereken karşılıkların verildiği bildirildi. 

Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için oy
lar toplandı. 

Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eti'nin, 
Dilekçe Komisyonunun 385 sayılı kararının Ka
mutayda görüşülmesi hakkındaki önergesi, iste
ği üzerine geri verildi. 

1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelin toplamındaki fazlalığa dair olan Bütçe 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi okunarak, 12 000 
liranın genel yekûndan düşülmesi onandı. 

Manisa Milletvekili Yunus Muammer Ala-
kant'ın, köylere dağıtılan gazyağı hakkındaki 
sözlü sorusu, ilgili Bakanla önerge sahibi hazır 
bulunmadıklarından, başka Birleşime bırakıldı. 

Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in, 
kâğıt fiyatları hakkındaki sözlü sorusuna, Eko
nomi Bakanı Cavit Ekin cevap verdi. 

Yapılan seçim sonucunda Konya Milletvekili 

Gl. Ali Fuad Cebesoy'un Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına seçildiği bildirildi. 

Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu'nun, insan kaybına sebep olan motorlu taşıt 
kazalarına dair olan sözlü sorusu, İçişleri Baka
nının teklifi üzerine, başka Birleşime bırakıldı. 

Kastamonu Milletvekili Fethi Mağara'nın, 
Küre bakır, Cide kömür ve inebolu demir ma
denlerinin işletilmemesi sebebinin açıklanması 
hakkındaki sözlü sorusuna, Ekonomi Bakanı Ca
vit Ekin cevap verdi. 

Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti ile, Lozan 
Andlaşmasmın 34 ncü maddesindeki optanlar 
için iki yıllık yeni bir opsiyon süresi tâyin edil
mesine ve Lübnan'daki Türk mallariyle Türki
ye'deki Lübnanlı malları durumunu kesin olarak 
düzenlemek üzere görüşmelere başlanmasına ve 
bir Sözleşme yapılmasına dair olan kanunla 

özel İdarelerden aylık alan ilkokul öğretmen
leri kadrolarının Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâ
tına alınması hakkındaki kanun, kabul olundu. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü-

— 2 
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dürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4892 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması; 

Türk - ispanyol Kliring hesabının tasfiyesine 
dair olan Anlaşmanın onanması; 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanu
nuna geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarılarının birinci görüşmeleri bitirildi. 

1. •— İstanbul Milletvekili Ali Rıza Ari'nin, 
dokuma sanayiine verilen iplik hakkındaki söz
lü sorusu, Ekonomi Bakanlığına gönderilmiştir. 

2. — Maraş Milletvekili Dr. Kemali Bayi-

2. — HAVALE I 

Teklif 
1. — Konya Milletvekili Fatin Gökmen ve 

16 arkadaşının, Diyanet işleri Başkanlığınca 
imam, Hatip ve Vaiz okullariyle Yüksek Din 
okulları açılmasına ve hayrat hademesinin Di
yanet işleri Başkanlığına devredilmesine dair 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Rahmetli Gl. Kâzım Karabekir'in ölümü 
münasebetiyle gelen taziye telgrafları. 

BAŞKAN — Rahmetli Gl. Kâzım Karabe
kir'in, ölümü münasebetiyle yeniden almışoldu-
ğumuz bazı taziye telgraf nameleri vardır; on
ları okuyacağım: 

Birleşik Amerika Temsilciler Meclisi Başka
nından, 

Birleşik Amerika Ayan Meclisi Başkanından, 

2 . I I . 1948 Pazartesi günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
F. F. Düşünsel S. Pek 

Kâtip 
Samsun Milletvekili 

İV". Fırat 

zit'in, Tarsus ilçesinde su baskınına uğrayan 
köyler hakkındaki sözlü sorusu, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. 

LEN KAĞITLTR 

kanun teklifi (2/88) (MiHî Eğitim ve Bütçe 
komisyonlarına); 

Rapor 
2. — Belediye Kanununun 94 ncü maddesi

nin (A) fıkrasının kaldırılması hakkında ka
nun tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu 
(1/286) (Gündeme); 

KAMUTAYA SUNUŞLARI 

Yunan Millî Meclisi Başkanından, 
Irak Meclisi Başkanından, 
Iran Millî Meclisi Başkanından, 
BAŞKAN — Bunlara, başkanlıkça münasip 

cevaplar yazılacaktır. 

2. — Mahatma Gandi'nin ölümü münasebetiy
le Büyük Millet Meclisinin hislerini ifade edecek 
bir taziye telgrafı çekilmesi hakkında Başkanın 
sözleri. 

4. — SORULAR 

\>9<i 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN . Gl. Ali Fuad Cebesoy. 

KÂTİPLER : Sait Koksal (İsparta), Naşit Fırat (Samsun). 
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BAŞKAN — Başkanlığınızın Mahatma Gan- I 

di hakkında bazı dilekleri vardır. I 
İnsanlık ve Millî istiklâl dâvalarının yüksek 

adamı Mahatma Gandi'nin ölümü dolayısiyle | 
bütün beşeriyetin duyduğu derin acıya Yüksek i 
Meclisinizin de katılacağını düşünen Başkanlı- ı 
ğmız, müsaade buyurursanız, İlişlerinizi ifade 
eden bir taziye telgrafı çekecektir. (Muvafık, 
muvafık sesleri), 

3. — Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfı 
Memulları Kurlusu hakkındaki 3944 sayılı Ka
nunla bu Kaviomu bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair (dan 1632 re 1644 sayılı kanun
lara bağlı kuruluş kadrolarımla değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının geri veril 
meşini dair Başbakanlık tezkeresi (1/153). 

1948 O : 1 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

T- . UF . 1947 tarihli ve 71 - 431/6 - 627 sayılı 
yazımızla sunulmuş bulunan (Gümrük Muhafa
za ve Muamele sınıfı Memurları teşkilâtı hak
kındaki 3944 sayılı Kanunla bu kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair 4632 ve 4644 
sayılı kanunlara bağlı Teşkilât kadrolarında 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı) 
ııın geri alınması Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 
istenilmektedir. 

Adı geçen tasarının iade buyurulmasına mü
saadelerini saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

BAŞKAN —•• Müsaadenizle geri veriyoruz. 

4. SORULAR VE CEVAPLAR 

3. — Zonguldak Milletvekili Emin Erişirgü'-
in, Avrupa kaUnnmasını hedef tutan Marşhall Pi-
lânının tatbik şekli hakkında ki sorusuna Di
şisi eri Bakam Necmettin tiadak'ın sözlü cevabı 

BAŞKAN — Önergeyi okuyalım : 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Avrupalım kalkınmasını hedef tutan Marş
hall plânının tatbik şekli hakkında Amerika res
mî ma ha .fil in in kanaatlarma ve bu arada Tür
kiye'nin tediye kabiliyetine dair gazetelerde 
birtakım haber ve mütalâalar yayınlanmıştır. 
Bu haber ve mütalâalar doğru mudur? Ameri
ka resmî mahafili Avrupa'nın kalkınmasına iş
tirak edebilmesi için memleketimizin muhtaç 
olduğu malî ve* ekonomik yardım hakkında ke
sin bir düşünceye varmış mıdır? Varmışsa bu 
düşünce gerçeklere nekadar uygundur? Bu me
seleler üzerinde Meclisin ve Türk Umumi Efkâ
rının aydınlatılmasına lüzum görüyorum. Onun 
için bu sual takririnin gündeme alınmasını de
rin saygılarımla teklif ve rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Emin Erişirgil 

DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SA
DAK (Sivas) — Memleket efkârının ciddi bir 
alâka, ile üzerinde durduğu Amerikan yardım 
plânı hakkında Büyük Meclise izahat verebil
mek için, temasla fimiz neticesinde meselenin 
bir derece aydınlanmasını bekliyorduk. Türlü 
t adimin ve tefsirlere yol açan, hattâ siyasi bir 

mücadele konusu haline getirilen bu meseleyi 
yüksek huzurunuzda açıklamak fırsatını verdi
ğinden dolayı Zonguldak Milletvekili Sayın 
Emin Erişirgil'e teşekkür ederim. 

Havadan nem kapan, fakat bu keskin has
sasiyetlerini, yüklendikleri ağır vazifenin zaru
ri icaliı saydığını Muhalefet Partisi sayın arka
daşları iniz, bu işi de hükümetin hata hanesine 
geçiriverdiler. Acele ettiklerine kendilerini 
inandırabilirsem ayrıca bahtiyarlık duyacağım. 
(Sağdan inşallah sesleri) 

Aziz arkadaşlar, 
Bildiğiniz gibi, Marşhall Plânı adı verilen 

Avrupa, kalkınma projesinin ilk hazırlığı geçen 
12 Temmuz'da Paris'te toplanan 16 1ar Kon
feransı çalışmalariyle başlamıştır. 

«Avrupa Ekonomik İşbirliği Komitesi» ha
linde çalışan konferans, çalışma programı ve 
Amerika'ya gönderilecek umumi raporun ihti
va edeceği unsurlar hakkında bazı prensip ka
rarları verdi. Bu kararlar şöyle hülâsa edilebi
lir: 

1 - İler memleketin, karşılaştığı güçlükleri 
yenmek için sarf ettiği gayretler ve diğer Avru
pa memleketlerinin kalkınması için yaptığı 
hizmetler, 

2 - Her memleketin derpiş edilen dört yıl
lık devre içinde esas kaynaklarını ve istihsal 
kuvvetlerini geliştirmek için sarfedeceği gay
retler, 

3 - Üye devletlerin gerek kemli ihtivadan-
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nı karşılamak, gerek birbirlerine yardım etmek 
için yapacakları bütün gayretlerden sonra yi
ne açık kalan ihtiyaçlarını kapamak için ya
kacak, enerji, çelik, gıda maddeleri, nakil va
sıtaları tediye vasıtaları ve saire şeklinde muh
taç bulundukları yardım, 

4 - Bu yardımı asgari hadde indirebilmek 
ve Milletlerarası ticareti yeniden kurarak dünya 
refahının gelişmesini temin etmek için daha 
ne gibi tedbirler alınması gerektiği. 

Raporun hazırlanmasına esas olacak bilgile
rin derlenmesi için her devlete sual cetvelleri 
gönderilmiştir. Bu sual cetvellerinde, 1938 se
nesine ait malûmat esas ittihaz edilmekte ve 
1951 y-ılıaa kadar uzanan devreler için, istih
sal, istihlâk, ithalât ihtiyacı, ihraç imkânı ve 
istihsâl vasıtaları ihtiyacına ait tahminler ya
pılması istenmekte idi. Hükümetiniz o zaman, 
istenilen bütün bu malûmatı Komiteye vermiş
tir. 

Paris Konferansının raporunda 16 memle
ketin kalkınmaları için ilk önce kendi imkân
larını kullanmaları ve geri kalan ihtiyaçları 
için yardım istemeyi kararlaştırdıkları kuvvet
le belirtilmektedir. Her memleket, millî sahada 
bütün gayreti ile çalışacak, 16 memleket ara
sında iktisadi bir işbirliği kurulacaktır. Her 
memleket iktisadi ve malî muvazenesini sağ
lamak, kıymeti değişmiyen bir paraya sahip 
olmak hedefini güdecektir. 16 devletten her bi
rinin istihsali artırmak için sarfedecekleri gay
retlerin ve bu memleketler arasında işbirliği 
ve karşılıklı yardım programlarının gerçekleş
mesi için Amerika'dan geniş ölçüde yardım gör
melerine zaruret olduğundan 1948 -1951 yılları 
içinde yapılacak ithalât, raporun ayrı bir bö
lümünde izah olunmuştur. Raporun diğer bir 
kısmında 16 memleketin yine bu yıllar içinde 
tediye muvazenesi açıkları tesbit ve izah edil
miştir. 

Amerika Hükümetinin konferansı takip 
eden yetkili uzmanları hazırlanan raporun 
Amerika'da istendiği gibi müsait tesir bıraka-
mıyacağmı ileri sürerek Konferansa bazı tadil
ler yapılmasını teklif etmişlerdir. Bu itirazlar 
başlıca şu noktalarda toplanıyordu: 

1 - İstihlâk eşyası ile tesis malzemesinin 
birbirinden iyice ayrılması, 

2 - Malî istikrara ve para istikrarına ait 
faslın kuvvetlendin Inıesi, 

. 1948 0 : 1 , 
3 - istihsâli artırmak için her Devlet tara

fından büyük gayret sarfının taahhüt edilme
si, 

4 - Milletlerarası ticarette engellerin kaldı
rılması ve bir gümrük ittihadı veya ittihatları 
kurulacağının derpiş edilmesi, 

5 - Yardım tatbikatını kolaylaştıracak bir 
teşekkül kurulmasının taahhüdü, 

6 - Raporun muvakkat mahiyette olduğu
nun tasrihi. 

Paris'te bu isteklere göre tadil edilen umumi 
rapor 22 Eylül 1947 tarihinde imzalandıktan 
sonra İngiliz temsilcisi Sir Oliver Franks 'm 
başkanlık ettiği İcra Komitesi tarafından Va-
şington'a götürülerek, Amerika Birleşik Dev
letleri Dışişleri Bakanı Mr. Marshall'a sunul
du. 

Türkiye Hükümeti, Paris'te Komitenin yol
ladığı sual varakalarına verdiği cevaplarda; 
bir taraftan bugünkü istihsallerimizi, bunu 
kendi gayretlerimiz ve mevcut vasıtalarımızla 
ne kadar çoğaltabileceğimizi, bunlardan ne mik
tarını içerde istihlâk edebileceğimizi ve ne 
miktarı diğer devletlere verebileceğimizi, ithal 
ihtiyaçlarımızın neler olduğunu ve ilerde ne 
suretle inkişaf edebileceğini, diğer taraftan is-
tisali çoğaltmak için ne gibi yardımlara ve 
malzemeye ihtiyacımız bulunduğu, bu yardım
lar yapıldığı takdirde istihsalin ne suretle in
kişaf edebileceğini bildirmiştir. Bu bilgilere 
göre, memleketimizin gerek ziraat, gerek ma
denler ve saire gibi iptidai maddeler istihsala-
tmı Avrupaya müessir bir şekilde faydalı ola
bilecek bir dereceye çıkarmak için, plânın yü-
yürlük süresince, 1 Temuz 1947 fiyatlarına gö
re 615 milyon dolarlık malzemeye ihtiyaç bu
lunduğu tesbit edilmiştir. 

Bu rapor Amerika'da Harriman Komitesi ta
rafından tetkik edilmiş ve nihayet Avrupa kal
kınma (Recoııry) plânı adı altında Başkan 
Truman'm mesajı ile birlikte bir kanun tasarı
sı Kongreye sunulmuştur. 

Büyük bir hacım tutan bu iki vesikanın 
başlıca esaslarını, meselenin mahiyetini anlat
mağa yaraması bakımından arzedeyim: 

A) Tasvibi istenen yardım miktarı 17 mil
yar dolardır. İtirazları azaltmak için, hüküme
tin kendisi, Paris Konferansının 22 milyarlık 
teklifinden, 5 milyarını indirmiştir. 
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B) Müddet 4 sene 3 aydır, ilk on beş ay 

için yardım 6 milyar 800 milyon dolardır. Mü
tebakisi diğer üç yıla taksim edilmiştir. 

c) Birinci fıkradaki yekûn hakkında umu
mi bir karar verilmemekle beraber her yılın his
sesi için o yılın başında yeni bir tahsisat alına
caktır. 

d) Gıda, mahrukat ve suni gübre gibi is
tihlâk maddelerinin karşılığı hibe olarak, maki
ne ve emsali gibi istihsal vasıtalarının karşılı
ğı borç olarak verilecektir. 

e) Hükümet, yardım görecek memleketle
rin her biri ile paranın istimal tarzı hakkında 
iki taraflı anlaşmalar akdedecektir. 

f) Dört buçuk senenin sonunda sarf edilme
miş para kalırsa bunun ne yapılacağı, yardımı 
alan memleketle Amerika arasında ayrıca ka
rarlaştırılacaktır. 

g) Bedelleri yardım parasından, yani do
larla ödenmek üzere gıdai ve diğer iptidai mal
ların bir kısmı Birleşik Amerika Devletleri 
tarafından Kanada ve Cenubi Amerika'dan 
satmalmacaktır. Böylece hem o memleketlerin 
dolar ihtiyacı karşılanmış, hem de Amerikan 
ihracatı dâhili zarflarından korunmuş olacaktır. 

h) Millî paraların istikrarını temin mak-
sadiyle dolar tahsisi programdan hariç tutulmuş

tur. Yardım görecek olan 16 memleketin ikti
sadiyatı düzelir ise ona, istikrarı için ayrıca 
dolar bulunacaktır. 

i) Yardım parasının idaresi için Amerika'
da (Avrupa iş Birliği idaresi) namile bir teşek
kül kurulacaktır.. Bunun başında bir Adminis-
trateur bulunacaktır. 16 memleket hibe ve borç 
taleplerini buraya bildireceklerdir. Bundan 
başka, yardım görecek memleketlerdeki Ame
rika Sefaretlerine bağlı olarak çalışmak üzere 
(iktisadi iş Birliği Şefi) unvanı ile 16 memur 
tâyin olunacaktır. Bunlar o memleketlerde pa
raların mahalline sarf edilip edilmediğine de ba
kacaklardır. 

j) Nihai karar vermek hakkı Amerika Ha
riciye Nezaretine ait olacaktır. 

k) Başkan Truman Kongre müzakereleri
nin bir Nisana kadar bitirilmesini istemiştir. 

Amerika Kongresi bu suretle konuşmalara 
baslarken 16 Devletten her birinin durumu hak
kında Amerika Hükümetinin teknisiyenleri ta
rafından tetkikler yapılmış ve bu tetkikler ay
rı. nyr\ 16 broşür halinde hazırlanmıştır. 
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Türkiye'ye ait olan broşür basılıp henüz eli

mize varmadan Amerika'dan aldığımız bir ra
pordan şunu öğrendik: 

Türkiye, ziraat ve maden bakımından Avru
pa kalkınmasına yardım edebilecek bir memle
ket olarak ayrılmış, fakat altın ve döviz stok
ları ve dış tediye muvazenesi ilk 15 ay için ye
ter göründüğünden bu makinelerin satmalmma-
smda, kendisine sadece rüchan hakkı tanınmış
tır. Bu rüchan hakkının Türkiye'ye başlı başı
na bir yardım sayılmasının sebebi şudur: 

Marshall plânının şümul dairesine giren bü
tün memleketlere, bilhassa makine ve teçhizat, 
1 Mart 1948 den itibaren Amerika'dan ancak 
hususi müsaade ile ihraç edilebilecektir. 

Bu haber üzerine Vaşington'da daha sarih 
malûmat almak üzere yaptığımız ilk teşebbüse 
şu cevap verilmiştir: 

Türkiyenin ihtiyacının esaslarını teşkil eden 
hesaplar 5 senelik ekonomik inkişaf plânına da
yanmaktadır. Bu inkişaf plânının, Türkiye eko
nomisinin ilerlemesi ve binnetice Avrupa kal
kınmasına yardım bakımından faydalı olduğu
na inanıyoruz. Fakat Marshall plânı millî bir 
iktisadi inkişaf plânı değil, harbden yıkılmış 
Avrupamn yeniden inşa plânıdır. 

Bu mütalâaya ilk itirazlarımız, Amerika-
da şu suretle karşılanmıştır : 

«Türkiye'nin, ilk on beş ay içinde dış te
diye hesaplarını ve döviz ve altın mevcudunu 
sıhhatle tahmin ve hesap ettiğimizi iddia ede
meyiz. Türkiye'nin 170 milyon dolar kıymetinde 
altın mevcudu vardır ve kâğıt para karşılığı % 
60 nispetindedir. Diğerlerinde, meselâ italya'
da bu karşılık yüzde bir civarındadır. Türkiye, 
bugün tedariki imkânsız olan maden ve ziraat 
makinelerini peşin'para ile satmalabilir. Bu da 
esaslı bir yardımdır. Bu suretle artacak istih
sal maddelerini satarak kısmen dolar temin 
eder ve nihayet, Türkiye, ekonomik plânı için 
Milletlerarası Bankadan istikraz yapabilir ve 
Amerika bu hususta da kendisine müzaheret 
eder...» 

Türkiye hakkındaki bu görüşleri iyice belirt
mek ve varılan neticede Amerikan teknisiyen-
lerinin tahminlerini daha açık surette anlatabil
mek için, Marshall Pilânı çerçevesinde hazır
lanan ve Türkiye'ye ait bulunan 15 numaralı 
broşürden bazı parçaları Yüksek Meclise aynen 
okumayı faydalı bulurum. 



B : 37 2 .2 
Marshall Yardım Plânı bakımından Türkiye 

hakkında hazırlanan bu tasarı şöyle başlıyor : 
«Türkiye, harbin tahribatına mâruz kalma

mıştır, bundan dolayı Avrupa memleketlerinin 
çoğunun karşılaştığı iktisadi kalkınma mesele
leri ile kıyaslanacak problemlerle karşı kar
şıya değildir. Türkiye'nin müstakar bir Hükü
meti vardır ve iki büyük siyasi Parti dış politi
kada birleşiktirler. 

«1945 tenberi Türkiye daimî olarak dış bas
kıya mâruz kalmış ve bu baskıya azimle muka
vemet etmiştir. Fakat bu mukavemet Türk Hü
kümetinin 600 bin kişiyi silâh altında tutmasını 
ve bu suretle ciddî maliye ve çalışma kudreti 
problemi ile karşılaşmasını icabettirmiştir. 

«Bu problemlere rağmen Türkiye'nin, millî 
istihsali, ve hattâ nüfus başına istihlâki harb-
den evvelkine nazaran bir miktar artmıştır. 
Harb esnasında fiyat seviyesi önemli miktarda 
yükselmiş, fakat muhasamatın sonundanberi 
fiyatlar ve tedavüldeki para miktarı müstakar 
bir hale getirilmiştir. 

«Türk dış ticareti en yüksek seviyelere eriş 
miş vaziyettedir. Millî Savunmaya bütçeden ay
rılan büyük tahsisat, Türkiye'de ziraat, maden
cilik endüstri ve ulaştırma alanlarında harbden 
evvel başlamış olan genişleme hızını yavaşlat-
mamıştır. Bununla beraber, teknik yardım ile 
birlikte nispeten az sermaye tahsisleri bu saha
larda mühim neticeler elde etmeye imkân vere
cektir. Bilhassa Marshall Pilânına katılan di
ğer memleketlere yapılacak hububat ve kömür 
ihracatından verilecek bu işler için gerekli ser
maye tahsislerini, Türkiye'nin, kendi kaynak
larından yapabilmesi gerektir. Fakat Türki
ye'nin Avrupa kalkınma programına katılan di
ğer memleketlere yapılacak ihracat maddeleri
nin istihsalini arttırabilmek için lüzumlu ve mev
cudu az teçhizat ve maddelere ihtiyacı olacak
tır. > 

Tasarı, son senelerde Türkiye'de sınai ve zi
rai istihsalin yavaş yavaş arttığını izah ettikten 
sonra şöyle devam ediyor : 

«Türkiye'de ulaştırma vasıtaları ihtiyaca 
yetmemektedir, ve mevcut vasıtaların durumu 
harbden evvelkine nazaran kötüdür. İler ne 
kadar nakledilen eşya miktarı 1939 danberi % 
50 nispetinde artmış ise de çok miktarda ziraat 
mahsullerinin ve bilhassa hububat ve m eyvanın. 
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ulaştırma kifayetsizliği yüzünden ziyan olduğu 
malumdur. Aynı suretle Zonguldak Limanında
ki yükleme noksanı ve buna ilâveten ulaştırma 
kifayetsizliği kömür istihsalinin genişlemesini 
önemli surette tahdit etmektedir. Bunların ıs
lahı ve kamyon nakliyatının gelişmesi pazarlara 
ulaşma imkânları sağlıyarak zirai istihsali mü
him miktarda teşvik edecektir.» 

Daha aşağıda, Türkiyenin 1 milyar 200 mil
yona varan bütçenin yüzde elliden fazlası Millî 
Savunmaya gittiği yazıldıktan sonra şu satır
ları okuyoruz: 

«Millî Savunma yükü azaltılıncıya kadar, 
Türkiye istihsalinin artırılması, madencilik ve 
ziraat sahalarında işçi tasarrufuna imkân veren 
makinelerin ve ulaştırma vasıtalarının ıslahı ile 
kabil olabilir. Hükümetin, yol inşası, sulama 
ve sudan elektrik istihsali projeleri var ise de, 
bu projeler kısmen döviz yokluğundan, kısmen 
de bütçe imkânları ile kol kuvveti ve mahallî in

şaat malzemesinin Millî Savunmaya tahsisi yüzün
den tahrakkuk edememiştir. Millî Savunma yü
künü azaltmak imkânı bulunmadığı takdirde bü
yük gelişme projeleri için gerekli dövizin, Millet
lerarası sermaye kaynaklarından temini imkânı 
mevcut olsa gerektir. 

Türkiye Hükümetinin ağır bir masraf yekû
nu enflâsyon yoluna gitmeden finanse ettiği gö
rülür. Türkiye'nin bütçe işlerinde şüphesiz ıs
lahat yapmak imkânı mevcut olmaklaberaber, 
Millî Savunma ihtiyaçları azaltılmadıkça mas
raflarda mühim bir indirme imkânı görülme
mektedir.» 

Tediye muvazenemiz hakkında, Amerikan 
tasarısında şu tahminler ileri sürülmektedir: 

«1947 senesinin ilk beş ayında Türkiye'nin 
ihracat fazlalığı devam etmiş, fakat haziran, 
temmuz ve ağustos aylarında, bilhassa ithalâ 
tın artması yüzünden, ticaret muvazenesinin 
aldphe döndüğü bildirilmiştir. 1947 senesi 
heyeti umumiyesinin, 1946 senesindeki kadar 
büyük olmaklaberaber, Türkiye için bir 
ihracat fazlası göstermesi umulmaktadır. Her ne 
kadar Türkiyenin umumi mal mübadelesi muva
zenesi lehte ise de, 1947 senesinde Amerika Bir
leşik Devletleri ile olan muvazenesi aleyhte te
cellî etmiş ve Türk Hükümeti bu ticaret açığını 
kapayabilmek için altın satmak zorunda kalmıştır. 
Bu açık bilhassa, harb dolayısiyle tecil edilmiş 
fevkalâde geniş otomobil, kamyon ve sair makine 
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ithalâtından ileri gelmiştir. 1947 senesinin ilk on 
ayı zarfında Türkiye'nin altın rezervi 196 mil
yon lira, yani takriben yüzde otuz azalmıştır.» 

Türkiye'nin siyasi durumu hakkında aynen 
şu satırları okuyoruz: 

Türkiye Hükümeti esas itibariyle hem istik
rarlı, hem sağlamdır. Harbin sonundanberi Tür
kiye'de demokratik usuller süratle gelişmiştir. 
Garp usullerini takibeden çok partili parlâmen
to sistemi yürümektedir. Başlıca iki siyasi par
ti, bir takım iç ekonomi ve politika meselelerin
de şiddetli anlaşmazlık halinde iseler de dış 
politikada müttehittirler. 

1923 te Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşun-
danberi Hükümet, memleket sanayiini ve kay
naklarını geliştirmeye gayret etmiştir. Sınai ve 
ticari gelişmelerin büyük ekseriyeti, ya Devlet 
malıdır, j^ahut Devlet tarafından desteklenmek
tedir. Harbin sonundanberi serbest teşebbüsü 
teşvik maksadiyle Hükümet kontrolünün hafif 
miktarda gevşediği müşahede edilmektedir. 

«Son 25 sene zarfında hemen her sahada yapı
lan ilerlemelere rağmen milletin kendi yeterliğini 
sağlamak teşebbüsleri ve Millî Savunma kaygı-» 
lan, memleketi muvazenesiz bir gelişmeye sevk-
ketmiş ve bu hal ziraat ve madencilik gibi ana 
sahalardaki gelişmeyi geciktirmiştir. Son zaman
larda salahiyetli kimselerin beyanatı bu hali tas
hih edici tedbirlerin önemle düşünüldüğünü gös
termektedir.» 

Rapor şöyle devam ediyor: 
«Nispetsiz derecede çok insanın silâh altında 

bulundurulmasının memleket ekonomisinde "hu
sule getirdiği ağır yük, Türkiye ekonomik kay
naklarının tam ve muvazeneli gelişmesine başlıca 
engel teşkil etmektedir. Türkiye'nin kol kudreti 
ve kaynakları halihazırda tamamiyle kullanıl
makta oldlğundan, Millî Savunma yükünün 
bundan sonra her artışı, istihsal ve istihlâkşjpe-
viyelerinde kötü tesirler yaratabilir ve şimdi 
idame ettirilen nazik iktisadi muvazenenin sür
atle yıkılmasına sebep olabilir. Her ne kadar 
Türkiye'nin döviz kaynakları normal ihtiyaçları 
karşılıyacak miktarda görünüyor ise de, bu kay
naklar dış baskılar neticesi askerî teçhizat ithali 
icabettiği takdirde bu ithalâtı finanse edecek im
kânları sağhyamıyacaktır.» 

Sizleri yormuyorsam, müsaadenizle biraz da
ha devam edeyim. (Devam devam sesleri) Çünkü 
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okuduğum vesika, Türkiyeye yardım meselesinin 
Amerika'da hazırlanmış ana vesikasıdır. 

Tasarının ikinci kısmını teşkil eden «kalkın
ma programında Türkiye'nin rolü» bahsinde 
şöyle deniyor: 

«Türkiye'nin kalkınma programındaki başlı
ca rolü, ana ihtiyaç maddeleri istihsalini, Avru
pa'nın ve dünyanın ihtiyaçlarına uygun olarak 
artırmaktır. Bunu, Türkiye'nin ziraat, ulaş
tırma, maden teçhizatının ve diğer teçhizatın ve 
bu teçhizatı müessir olarak kullanabilmesi için 
lüzumlu teknik yardımın sağlıyacağı umulmak
tadır. Türkiye, bu maddelerin teminini kendi 
kaynakları ile finanse edecek durumda olmalı 
gerektir.» 

I Daha aşağıda: 
«Türkiye'nin ticareti ve Milletlerarası tediye 

muvazenesi hakkında bir noktaya daha dikkat 
etmelidir. 

Türkiye'nin Paris Konferansına sunduğu it
halât ve tediye muvazeneleri tahminleri, ileri 
görüşlü ve uzun vadeli kalkınma programı ihti
yaçlarını ihtiva ediyordu. Bu programa ait plân
lar hâlâ umumi olarak tekâmül safhasındadır. 
Fakat beş veya daha fazla sene için senede 
100 000 000 dolarlık geniş bir sermaye yatırıl
masını icabettirmektedir. Bu gelişme progra

mının birçok taraf lan esas itibariyle Avrupa'nın 
kalkınması programı dışında kaldığından, Türk plâ
nının yalnız doğrudan doğruya Avrupa'nın kal
kınmasına yardım edecek ilgili kısımlarını na
zarı dikkate almak mümkün olmuştur.» 

Broşürde bilhassa şu satırları tebarüz ettir
mek isterim: 

«Bu rapordaki Birleşik Devletler tahminle
rine ulaşılırken, Amerika Birleşik Devletleri tek-
nisiyenleri, başlangıç noktası olarak Avrupa ik
tisadi iş birliği Komitesinin raporundaki tah
minlerden istifade etmişlerdir. 

Türkiye, Ekonomisi ve ihracatı bakımından 
daha ziyade zirai bir memleket olduğundan, 
kalkınma programının tamamı bakımından zirai 
istihsalde umulan artış, sınai istihsaldeki artma
dan daha büyük bir ehemmiyeti haiz olacak
tır. Sınai istihsal, yaşama seviyesinin uzun dev
reli yükseltilmesi yönünden memleket ekonomi
si için birinci derecede ehemmiyeti haiz olacak
tır. Bu gayeye erişebilmek için, zirai işçilikte 
esaslı bir randıman artışı ve önemli bir maki
neleşmeyi peşinen kabul etmek gerektir. Ame-
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rika Birleşik Devletleri teknisyenlerinin Türk 
Hububat istihsali tahminleri, kalkınma devresi 
zarfında bütün hububatta c/c 10 artış bekleme
nin daha realist olacağını ifade etmektedirler. 
(Türkiye'nin verdiği tahminler % 30 artış gös
teriyordu.) îstahsaldeki bu çoğalma ihracatta 
da esaslı artışa yol açacaktır. 

«Kalkınma programı gereğince yeniden ma
denlerde kullanılacak makine temin edileceği
ni farzederek, Amerika Birleşik Devletleri tek-
nisiyenleri gelecek dört sene zarfında istihsa
lin % 50 artıırlabileceğini tahmin etmişlerdir.» 

İhracatımız faslında: 
«Birleşik Devletler mütahassısları Türkiye'

nin 1946 takvim yılı ihracatı olan 214 milyon 
dolara mukabil 1948 - 1949 ihracatının 270 mil
yon dolar tutacağını, tahmin etmektedirler.» 

Denildikten sonra 1948 - 1949 durumu için 
şu neticeler gene Amerikalı teknisyenler tarafın
dan tahmin olunuyor.: 

«İhracatın kıymet itibariyle takriben % 45 i 
kalkınma programına katılan diğer memleket
lere sevkedilecektir. Bu memleketler Türkiye 
ekmeklik hububat ihracatının % 50 sini, diğer 
hububat ihracatının hepisini, kuru meyva ihra
catının % 45 ini ve bütün ihracatın takriben 
% 33 ünü alacaklardır. Buna ilâveten kalkın
ma programına katılan memleketler de Türki
ye et ihracatının hayvani ve nebati yağların, 
küspenin ve diğer zirai mahsullerin hatırı sayı
lır kısımlarını alacaklardır. Amerika Birle
şik Devletlerinin Türk ihracatının kıymet iti
bariyle % 15 - 20 sini» Başlıca tütün ve bun
dan başka az miktarda deri ve av derileri, ma
denler ve diğer muhtelif ham maddeler» alaca
ğı ümit edilmektedir. Diğer Amerika memle
ketleriyle yapılacak ticaretin ehemmiyetsiz 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Nihayet, Türkiye'nin Avrupa'nın umumi kal
kınmasına yardımı bakımından Amerika'da şu 
neticeyo varılıyor : 

«Her nekadar Türk ihracat maddelerinden 
hiçbiri, miktar itibariyle bütün Avrupaya başlı 
başına malzeme temini bakımından büyük bir 
ehemmiyeti haiz değilse de Türkiye, müşterek 
kalkınma gayretine oldukça önemli yardımda 
bulunabilecek durumdadır.» 

Engin sabrınıza sığınarak, Türkiye'nin yar
dım plânında yerini tâyin etmek için hazırla
nan tasarıdan bazı parçaları uzunca okumaktan 
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maksadım, Yüksek Heyetiniz huzurunda ehem
miyetli gördüğüm şu neticeleri belirtmek içindir: 

1. —- Marşhall Yardım Plânı çerçevesi içinde 
Türkiye'ye ait bu Amerikalı teknisyenler ra
poru, umumi bakımdan, memleketimiz hakkın
da gayet iyi niyetli bir görüşle hazırlanmıştır. 

2. — Bu rapor, Türkiye'nin ileri sürdüğü di
leklerin esas itibariyle haklı olduğunu kabul edi
yor. 

3. — Türkiye'nin çok ağır Millî Müdafaa yü
künün ekonomik gelişmelere engel olduğunu 
açıkça teyit ediyor. 

4 .-- Bu rapor, Türkiye'de ziraat ve maden 
işlerinin makineleşmesi, yol ve limanların ve 
elektirik işlerinin başarılması lüzumunda bizim
le birliktir. 

5. — • Ziraat, ve Maden istihsalimiz yeni ma
kine ve levazımla bezenirse, Türkiye'nin Avrupa 
kakmnıasma önemli derecede yardım edecek du
ruma girebileceği teslim ediliyor. 

6. —- Ancak bu makine ve levazımı, Türkiye'nin 
ilk 15 aylık devrede, peşin para ile satın alabil
mesi gerektiği ileri sürülüyor. Altın mevcudu
muz ve - kendi tahminlerine göre - ihracat be
dellerinden elde edebileceğimiz döviz bakiyeleri 
l)iı iddiaya mesnet olmaktadır. 

7. — Prensip meselesi dışında, amelî bakım
dan başlıca görüş farkımız, bize verilecek malze
menin döviz ile peşin ödeme imkânımız etrafın
da toplanmaktadır. 

Bu tahmin ve görüşlere itirazlarımızı bildir
dik. O erek burada, gerek Vaşington'da yaptı
ğımız teşebbüslerde, Türkiye durumunun çeşitli 
cephelerden ehemmiyetini, siyasi ve coğrafi va
ziyetimizin sebep olduğu malî ve iktisadi zorluk
ları kuvvetle belirttik. Ekonomik kalkınma ol
madıkça istihsalin artmıyacağmı ve istihsalimi
zin artması ve Avrupa kalkınmasına yardım 
edebilmemiz için de makine ve levazıma muhtaç 
olduğumuzu anlattık. Bunu satın alacak dövizi
miz mevcut olmadığı, ticaret ve tediye hesapla
rının doğru tahminlere dayanmadığı hususunu 
dikkatlerine arzettik. Paris Konferansı rapo
runda, krediye ve dövize ihtiyaçları olmadığı
nı açıkça beyan etmiş olan Portekiz ve İsviçre 
ilo Türkiye'yi aynı ayarda tutmanın havsalaya 
sığmadığını söyledik. Türkiye'nin harap ve yar
dıma muhtaç sayılan batı Arvupa memleketle
rinin bugünkü harap durumlarına dahi erişe-
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bilmesi için yıllar ve yıllar lâzım olduğunu söy
ledik. (Doğru sesleri). 

Bu teşebbüs ve temaslarımızda Amerika 
Hükümeti mümessilleri gerek burada, gerek 
Vaşington'da, Türkiye'ye karşı her zaman gös
terdikleri dikkatli ve derin alâkayı gösterdiler. 
görüş ve düşünüşlerimizi büyük bir dostluk ve 
anlayış zihniyeti ile gözönünde tutacaklarını 
bildirdiler. 

Bu münasebetle bir noktayı Büyük Meclis hu
zurunda tebarüz ettirmek isterim: 

Marşhall yardım plânı hakkında ileri sürü
len gelişigüzel fikirler çoktur. Amerikan yar
dımı hususunda mübalâğalı telâkkilere, hattâ 
aşırı cazip hayallere rastlıyoruz. 

Sözlerimin başında, kongreye sunulan pro
jenin ana prensiplerini kısaca saymıştım. 

Amerika *lı dostlarımız, konuşmalarımızda, 
bilhassa şu noktayı belirtmekte ısrar gösteri
yorlar. 

Marşhall plânında para yardımı veya açık 
kredi asla bahismevzuu değildir. Bahismevzuu 
olan program, evvelâ 16 Devletin kendi gay
retleri ve müşterek iş birlikleriyle kalkınmaya 
çalışmaları, birbirlerine yardım etmeleridir. Bu 
münferit ve müşterek gayretler harcandıktan-
sonra noksan kalan kısımları Amerika tamamlı-
yacaktır. Yani bu 16 Devletten her birinin 
Amerika'dan satın alacakları makine ve levazı
mı, dolar mevcudu olmıyan memleketlere 
Amerika kredi ile verecektir. Yardımın mahi
yeti bundan ibarettir. Kısacası: Aç memleket
lere yiyecek yardımı yapılacak. Harb neticeleri 
dolayısiyle Amerika ile tediyesinde eçık veren 
memleketlerin bu doh'.ı açığını Amerika kredi ile 
kapıyacaktır. Bu krediler, devre devre kısımlara 
bölünmüştür. Her devrenin sonunda, bu kredi
lerin nasıl harcandığı ve bu kredi ile satın alı
nan makine ve levazımın ne şekilde kulla
nıldığı, bundan Avrupa kalkınması için istifa
deli neticeler çıkıp çıkmadığı her memlekette, 
yei'inde tetkik edilerek, netice müspet ise diğer 
bölüm krediler açılacaktır. 

Türkiye'ye gelince: Amerikalı dostlarımız 
dediler ki, ilk 15 aylık ve 6 milyar 800 milyon
luk kredi devresinde, Türkiye'nin kendisine 
lâzım olan ziraat ve maden makinelerini peşin 
dolarla satın alabileceği neticesine teknisyenle
rimiz varmıştır. Fakat kongrede konuşulan 
yardım programında ve bu suretle gongreden çı-
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kaçak kanımda, yardım görecek memleketler 
ve yardım rakamları mevcut olınıyacaktır. Tek
nisyenle rimizce hazırlanmış bu rapor ve ra
kamların kanuni bir mahiyeti yoktur. Bunlar, 
sadece vaziyeti izah maksadiyle, birer misal 
olarak hazırlanmıştır. Bazı muğlak mesele ve 
rakamlar üzerinde, Amerika'da yapılan bu dö
viz ve dış tediye tahminleri doğru olraıyabilir. 
Kanun gereğince tâyin edilecek «Administra-
teur» ün yardım hususunda geniş tevzi ve ta
dil salâhiyeti olacaktır. Henüz katî hiçbir hü
küm ve karar mevcut olmadığı cihetle, Türkiye 
Hükümetinin Avrupa kalkınmasına yardım 
edebilmesi için krediye ihtiyacı olduğunu belir
ten malûmat ve hesapları nazarı dikkate alı
nabilir ve Türkiye, şimdiden ekonomi kalkın
ma istikrazı için Milletlerarası Bankaya da mü
racaat edebilir. Amerika bu sahada da kendi
sine müzaheret edecektir. 

Biz, kendilerine, Türkiye'nin bu devrede da
hi lüzumlu makineleri satın alacak döviz stok
ları olmadığını ve elimizdeki altın stokunun, 
Amerikalı teknisyenlerin hazırladığı raporda da 
belirtildiği şekilde hiçbir dış yardım ve kredi 
ile yapılamıyacak anda millî mübrem ihtiyaç
larımıza karşılık olduğunu söyliyerek ziraat 
ve maden istihsallerini artıracak makinelerin, 
Türkiye'ye de kredi ile verilmesi zaru
retini ifade ettik. Ekonomik kalkınma 
plânı çerçevesi içinde, ziraat ve maden is
tihsaline tesiri olan yol, liman, su, elektrik ener
jisi gibi işler için Milletlerarası Bankadan 
istikraz istemek zorunda bulunduğumuzu anlat
tık. Dileklerimizi, Türkiye'ye ve Türkiye'nin 
kuvvetlenmesine büyük değer veren her zamanki 
yardım arzusu ile karşıladılar. 

Bu meseleyi alâkadar eden ve Amerika ile 
aramızda henüz konuşma mevzuu olan rakam ve 
hesap teferruatı hakkında huzurunuzda açıkla
malara girişmeyi doğru bulmuyoruz. 

Karşılıklı dostluk ve iyi niyet havası için
de başlıyan temaslarımız devam etmektedir. Ge
rek Avrupa'ya yardım plânı çerçevesi içinde is
tediğimiz yardım, gerek ekonomik kalkınma pro
jelerimiz için Milletlerarası Bankadan isteyeceği
miz istikrazlar üzerinde çalışmalara başlanmıştır. 
istenilen bütün yeni malûmat kendilerine veril
mektedir. Bu temas ve konuşmalar neticesinde, 
umuyoruz ki, dileklerimiz yerinde görülecek, 
Türkiye'nin kendi kalkınması ve ziraat ve ma-
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elen istihsallerinin artması ile Avrupa'ya yardım 
etmesi imânları sağlanacaktır. 

Temaslarımız ve çalışmalarımız ilerledikçe 
Büyük Meclise malûmat vermek Hükümetin va
zifesidir. 

Aziz arkadaşlar; 
Avrupa'nın kalkınması işbirliğinde, Türki

ye, yardım vazifesi istiyor. Memleketimiz sekiz 
yıldır ve hâlâ gelirinin yarısını Millî Müdafa
asına harcamak zorundadır. Herkes için, her 
çeşit kalkınmanın ilk şartı olan sulhu korumak 
yükünü, bu ağır yükü taşmıak yüzünden eko
nomisini özlediği gibi geliştirme imkânı bulamı-
yan Türkiye'nin, yardıma hak iddia etmesi çok 
görülemez. (Alkışlar.) 

EMÎN ERÎŞlRGÎL (Zonguldak) — Sayın 
Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak arkadaşımı
zın geniş açıklamalarını dikkatle ve istifade ile 
dinledim. Kendilerine çok teşekkür ederim. 
Marshall plânının tatbik şekli hakkında Tür
kiye'yi alâkadar eden meseleler üzerinde ha
berler geldiği zaman umumi efkârın nasıl alâ
kadar olduğunu, hattâ nasıl üzüntü duyduğu
muzu hepimiz biliyoruz. Dışişleri Bakanının bu 
izahatı, kısmen olsun, bu üzüntümüzü hafiflet
miştir, diyebiliriz. Çünkü umumi efkâr bu iza
hat üzerine şunu öğrenmiş olacaktır ki, bizim 
hakkımızda verilen rapor kati bir şey değildir. 
Kanun Amerikan Meclisinden çıktıktan sonra 
yapılacak teşkilât ve bunun başına geçirilecek 
bir Administratör verilecek krediyi lüzum gör
düğü şekilde tevzi edebilir. 

Diğer taraftan Türkiye Hükümetinin bu hu
sustaki itirazlarını Amerika Hükümeti dostane 
karşılamıştır. Bunlar ferah verici şeylerdir. 

Fakat arkadaşlar her ne olursa olsun Hükü
metimizin başladığı müzakere sonuca erinceye 
kadar Türk efkârı umumiyesinin müsterih ola
cağını asla sanmıyorum. 

Onun için müsaadenizle bu meselenin bir 
iki cephesi üzerinde durmak istiyorum . 

Bu cephelerden biri; niçin Türk efkârı umumi-
yesi. teknisyenler raporu üzerine neden üzüntü 
duymuştur? Bunun üzerinde duracağım. Çünkü 
Amerika'lı dostlarımız bu üzüntümüzün sebebi
ni lâyıkiyle anlarsa, biz de lâyıkiyle anlatırsak 
zannederim ki, fikir mutabakatında kolaylık 
olacaktır. 

İkincisi; bütün bu meselelerden alınacak 
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dersler meselesidir. 

Arkadaşlar, Marshall plânı, fikri ortaya atıl
dığı zaman yani Amerika Hariciye Bakanı Mis-
ter Marshall bir nutku ile Avrupa kalkınması 
için, Avrupa Milletlerinin hamle göstermesini 
talep ettiği zaman ve bu hamlenin neticesi ola
rak müşterek gayretlerle kendilerinin temin 
edemiyeceği vasıtaları Amerika'nın temin ede-
eeğğini söylediği zaman Türk milleti bunu be
nimsemiş ve sulha hizmet eden bir tedbir oldu
ğu için alkışlamıştır. Onun için, ümidediyorduk 
ki, kendisi Avrupa kalkınması işine geniş su
rette iştirak etmeğe davet edilsin. Bu işte 
Türk vatandaşının gücünün, enerjisinin verim
liliğini artırmak hususunda, Amerika cömertlik 
göstersin, demiyeyim, hiç olmazsa Amerika mil
leti realist olsun, bunu bekliyorduk. Rapor 
hakkında malûmat bizim bu ümidimizi kırınca, 
bu ümidimize muhalif çıkınca itiraf edelim ki, 
üzüntü duyduk. 

Üzüntü duymaklığımızm ikinci sebebi arka
daşlar; bu raporun gerçeklere uygun olmaması
dır. Bizi, dünyanın en tehlikeli bir yerinde otu
ran Türk Milletini ekonomik bakımdan muka
vemetli hale getirmek, - askerî bakımdan muka
vemetli hale gelmek ekonomik bakımdan muka
vemetli hale gelmiye dayanmazsa faydalı ol
madığı için - tekrar edeyim ekonomik bakımdan 
mukavemetli hale getirmek sulh için lâzımdır. 
Fakat biz Türkler bunu istemiyoruz. Çünkü 
bizim karşımızda diyebilirler ki ; bu Marshall 
Plânına dâhil değildir. Bizim istediğimiz 
şey; Avrupa kalkınmasında geniş bir surette 
vazife almak arzusudur ve biz kendimizi gerek 
toprak membalarımız bakımından, gerek insan 
enerjisi, insan gücü bakımından bunu yapabi
lecek bir halde addediyoruz kendimizi ve buna 
davet edilmeyi bekliyorduk. Halbuki, raporda
ki tahmin gerçeklerimize uymamaktadır. Şura
sını söyliyeyim ki, ben de raporun, Dışişleri 
Bakanımız gibi, Amerika'lı dostlarımızın çok 
iyi niyetlerle yazmış olduğunu teslim ve kabul 
ediyorum. Fakat şu noktalarda bu teknisiyen 
dostlarımızın aldandığını da katî olarak söyle
mek mecburiyetindeyim. 

Bir kere Türkiye'nin geniş şekilde Avrupa 
kalkınmasına iştirakimizin politik ve ekonomik 
ehemmiyetini lâyikıyle anlayamamışlardır. As
kerî bakımdan yardım edemezse çökebilirler. 
Bütçelerinin % 50 sini Millî Savunma alıyor di« 
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yorlar ama ekonomik bakımdan lâzım olan 
alet ve vesaiti kendi kaynaklarından yapabilir- . 
ler demekle, bizi Avrupa kalkınmasına iştirak | 
hususunda bizi mahdut, dar bir çerçeve içine ; 
sokuyorlar. I 

İkinci yanlış tediye milletimizin enerji ka- J 
biliyetini yanlış hesap etmişlerdir. Eldeki döviz, ! 
ihracat fazlasiyle temin edilen döviz, asla Tür
kiye'nin âcil makine ve vasıtalar ihtiyacını dahi 
karşılıyaeak mahiyette değildir. Bilhassa altın 
sarfı hakkındaki fikirlerine asla iştirak edeme
yiz. 

Arkadaşlar; falan memleketin kâğıt para 
karşılığı şu kadar, Türkiye'nin altın karşılığı 
buna nispetle fazladır, binaenaleyh altın ile biz
den alet ve makine alsınlar demek, Türkiye'
nin yaşadığı toprağın mâruz olduğu tehlikeleri 
asla düşünmemek ve ortalığı gülgülüstan gör
mektir. Bizim için altın mevcudumuz kâğıt para 
karşılığı değildir. Sıkıntılı devrin ve harbin 
haznesidir Türkiye'de hiçbir Hükümet, altın 
istokonu nihayetine kadar tüketmek suçuna asla. 
cesaret edemez. Olsa olsa altını para istikrarı 
için kullanabilir. Bunun dışında muttasıl, bizim 
ha.ric.ten almaya ihtiyacımız olan eşyayı sonuna 
kadar tediye etmeyi bize teklif etmek asla doğ
ru birsey değildir. Üzüntülerimiz işte bu ra
porun gerçeklere uygun olmıyan tarafların- j 
dan ileri geliyor. 

Fakat arkadaşlar; vatandaşlarımızın kafa
ları başka şeylere de takılıp kalmış ve müphem 
durumlar kendilerini üzmüştür. Paris Konfe
ransında hiçbir yardım istemiyen İsviçre ile 
bizi bir ayarda telâkki etmek dövizle iştirak 
kudretinde olduğumuzu farzetmek, eğer şaka de
ğilse, hakikaten tuhaf bir şeydir. 

Sonra arkadaşlar; İsveç gibi harbe girme
miş yıkıntı olmamış bir memleketin Avrupa'ya 
yardım etmesi için kredi ihtiyacını tesbit edip
te Türkiye gibi Orta Avrupa'ya mal satmaya 
ve malalmıya alışmış olan bir memleketin Avru
pa. kalkınmasındaki ehemmiyetini görmemesinin 
sebebini Türk efkârı umumiyesi anlıyamamışız-
dır. tşte bunlar üzüntü ve sıkıntının sebepleridir. 

Fakat arkadaşlar; bu üzüntü sebepleri ara
sında bir tanesi vardır ki, pisikolojik bir ehemmi
yettedir. Ben onu söylemeksizin geçemem. Bü
tün bu raporun hulâsası şudur arkadaşlar, Tür
kiye kendi yağiyle kavrulabilir. Türk dostla
rımıza diyelim ki, makineyi biz verelim, siz 
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kendi paranızla alabilirsiniz. Biliyorsunuz ar
kadaşlar, bu, Türk vatandaşlarına nasıl tesir 
etmiştir, ekonomik sahada dostlarımız bizi bırakı-
vermişlerdir, tesirini yapacaktır. Ben demiyorum 
ki bu doğrudur. Hayır bu bir vehimdir. Amerika 
ile Türkiye arasındaki menfaat birliği böyle bir 
düşünce /e asi'.!, yer vermez Bu doğru ohna-
makla beraber memlekette yayılması az çok te
sir yapıyor. Ekonomik bakımdan Türkiye'yi 
bugün yalnız bırakan Amerika, acaba yarın da 
politik bakımdan bırakıverir mi, gibi bir dü
şünce hatıra geliyor. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Doğru, doğru 
asıl mesele orada. 

EMİN ERİŞİRGİL (Devamla) — Bu nokto-
yı işaret edeyim ki, bu bir vehimdir, vehim
dir ama cemiyet üzerinde pekâlâ müessir ola
bilir. Devlet adamları dost bir millet muhitin
de böyle bir vehimleri doğuracak ve böyle ve
himleri artıracak hareketlerde bulnmamalıdır. 
Esasen arkadaşlar, bizim muhitimiz bu nevi 
anlayışa azçok müsaittir. Çünkü arkadaşlar, biz 
öyle Garb diplomatları gördük ki, Türkiye'nin 
ve Orta Doğunun ehemmiyetini anlamamak yü
zünden hem kendi memleketlerine faydaları 
dokunmamıştır, hem dünya sulhüne zararları 
dokunmuştur. Ben uzun tarihe gitmiyorum, 
arkadaşlar şu yaşadığımız devirde Balkan Har
bini körükliyen veyahut onu Önlemiyen o meş
hur diplomatlar şimdi sağ olsalardı kendilerine 
sorarım : Körüklediğiniz harbten memleketiniz 
hesabına ne kâr ettiniz? 

Arkadaşlar, 1918 de o meşhur diplomatların 
şimdi sağ veya ölmüş olan diplomatların Tür
kiye'yi ve Orta Doğunun vaktiyle ehemmiyeti
ni anlamıyaıı diplomatların politikalarına eğer 
Türkiye kurban olsaydı ve Türk milleti silâha 
sarılnıasaydı, şimdi o diplomatlara sorarım, Orta 
Doğunun durumu kendi memleketlerinin men
faatleri noktasından ne halde bulunacaktı? 

Arkadaşlar, eğer biz son harbte bazı telkin
lere tâbi olarak harbe girmiş olsaydık o tel
kinleri yapan büyük diplomatlara hatırlatırım, 
binbir mesele ile karşı karşıya gelen dünyaya 
acaba daha ne gibi karışıklıklar ilâve edile
cekti? Onun için Garb diplomasisinden bu kadar 
tecrübe görmüş olan bizler tabiatiyle huylanır 
acaba Amerika Ti dostlarımız da emsali gibi 
Türkiye ve Orta Doğu bakımından yanlış yola 
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mı gidiyorlar, vehme gidiyorlar diye vehme ka-
pılmalıdır. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Çok doğru. 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Biraz da bi

zim kabahatimiz. 
EMlN ERtŞÎRGÎL (Devamla) — Arkadaş

lar, ümit ediyorum ki ; Sayın Saka kabinesi bu 
üzüntülerimizin sebebini Amerika'lı dostları
mıza anlatacaktır, Amerika'nın büyük meziyet
lerini daima takdir ettiğimiz Büyükelçisinin bi
zim efkârı umumiyenin bu endişelerini çok iyi 
ansıyacağından eminim. 

Gençlik arkadaşım olduğu için bütün yük
sek vasıflarını ve kudretini bildiğim Vaşing-
ton'daki Büyükelçimizin bizim gibi bu endişe
leri duyduğuna şüphe edilemez ve bu endişe
leri anlatırken Amerika hariciyesinde çok iyi 
bir anlayışla karşılanacağından o.nin olrıak is
terim. 

Şimdi arkadaşlar bu hâdiseden alınacak 
dersler meselesine geçiyorum: 

Diplomatların, böyle milletlerarası konfe
ranslara gidecek murahhasları iç teşkilâtımız 
desteklemektedirler. Bu destekleme maateessüf 
arzu ettiğimiz gibi olmuyor. Bu noktayı açık 
olarak söylemeyi bir vazife bilirim. Bu bakım
dan teşkilâtımızda yapılacak şeylerden biri 
gerçek bir Ekonomi Bakanlığının tesisidir. 
Müsaadenizle bu lâfı biraz belki mübalâğalı 
söylüyorum, ama büyük bir hakikat vardır 
çünkü sorulan sorular daha çok bu Ekonomi 
Bakanlığı çerçevesi içinde daima bulunması lâ-
zımgelen sorulardır. 

Arkadaşlar, bizdeki Ekonomi Bakanlığı Dev
let Sanayi ve Madenleri Bakanlığı gibi, tam de
meyim ama aşağı yukarı onun gibi bir şeydir. 
Böyle olduğunu anlamak gayet kolaydır. Eko
nomi Bakanı arkadaşımızın bir hafta zarfında 
ne işle meşgul olduğunu yanyana yazarsanız, 
Ekonomi Bakanlığına gelip giden kâğıtların 
mevzuunu öğrenirseniz teslim edersiniz ki bu, 
daha çok Devlet Sanayi ve Madenleri Bakan
lığıdır. Böyle bir Bakanlığa ihtiyaç görürüm 
ama onun yeri Yenişehir'deki bakanlık de
ğil Sümerbankta bir odadır ve müsteşarı da Sü-
merbankm Umum Müdürüdür. Yazısını çizisi
ni de oradaki memurlar yapar. Ekonomi Baka
nı memleket ekonomisi hakkında geniş bir şe
kilde düşünen, veçheler veren, malûmatı topla
yan ve ekonomi ile msgul olan devlet daireleri-
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ni, vekâletlri harekete getiren ve gelmediği za
man onu kabinede mesele yapan bakanlık 
olmalıdır. Koordinasyon heyetleriyle bunun ida
re edileceğini zannetmek benim kanaatime gö
re yanlıştır. (Bravo sesleri) 

İkinci bir nokta hakkında nazarı dikkatini
zi eelbederim; o da bu kürsüden çok söylen
miş olan bir meseledir. Basın ve Yayın Genel 
Müdürlüğü meselesidir. Arkadaşlar yeni girdi
ğimiz devirde Türk Milletinin sosyal ve ekono
mik hayatını tanıtmak mecburiyetindeyiz. Bu, 
öyle bir politika yahut bir hususi daire şek
liyle idare olunamaz biz başka milletlerin 
aynı durumunda değiliz. Orada bulunan zat 
bütün fikir adamlarını bu noktada harekete ge
tirecek ve veçhe verecek kuvvette ve kabiliyette 
olmalıdır. (Bravo sesleri) Bana denebilir ki ; 
canım efendim, bunlar teşkilât işi değil, adam 
işidir. Hayır arkadaşlar. Adamı da muhit yetiş
tirir. Ne olduğu belli olmayan teşkilât için
de yaşıyan insanlar yetişemezler. 

EMİN SAZAK — Doğru doğru.. 
EMİN ERlŞÎRGÎL (Devamla) — Üçüne* 

temennim; bu ikisi olduğu zaman, gayet ko
laylıkla olacak bir şeydir. Buraya bir takını 
yabancı mütehassıslar gelir, bizim mütehassıs
larımızla temas etmek ister. Bunları biz gâh 
"flğa, gâh sola, ne fikirde olduğunu bilmedi 
<rimiz adamlara git onunla konuş, deriz. 

arkadaşlar; bütün bu işlerde emin olunıi7 
bu mütehasısların sağla, solla konuşmalarının 
tesirleri vardır. Onun için iyi bir ekonomi ter 
kilâtı ve iyi bir basın ve yayın yapılması, ya
bancı mütehassısların, bizimle temas edecekleri 
zaman, yer bulma bakımları lâzımdır. 

Arkadaşlar, bir vaka oldu mu, hiç kusuru
muz dahi olmasa acaba kusurumuz var mı diye 
düşünmenin ve hattâ kusurumuzu büyültmenin 
hiçbir zararı yoktur. Elverir ki, bu kusur bir 
nevi parti meselesi, bir nevi propaganda mese
lesi klişesine sokulmasın. (Sağdan bravo ses
leri.). 

Arkadaşlar; ümidediyorum ki ve çok kuv
vetle ümidediyorum ki, Hükümetimizin Ameri
ka Hükümeti ile görüşmeleri iyi bir neticeye va
racaktır. 

Şurasını açık söylemek mecburiyetindeyim 
ki, siz peşin para ile vasıta alın, işte size rüç-
han veriyoruz, bu şekilde Avrupa kalkınmasına 
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iştirak edin demek, Avrupa kalkınmasına işti
rak etmiyorsunuz demekle müsavidir. Çünkü 
alacağımız vasıta mahduttur. Binaenaleyh bu
nu bir nevi bize verilmiş imtiyaz telâkki etmeyi 
asla kabul edemem. 

ikincisi Avrupa kalkınması meselesinde sizi 
îmar Bankasından veyahut ithal ve ihraç Ban
kasından istikraz etmekte destekleriz demesini 
ben Marshall plânı dâhilinde telâkki edemem. 
Çünkü Marshall plânı çerçevesinde vasıta yardı
mı görmekle, bankaya gidip bir iş için para al-
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manın farkını bilmemezlikten gelemeyiz. Ve iki
si arasındaki farkm ne olduğunu biliriz. 

Dışişleri Bakanı arkadaşımız dediler i; Av
rupa kalkınmasına iştirak hususunda Türk Mil
letinin hakkı vardır. Ben diyeceğim ki, Türk 
Milletinin Avrupa kalkınmasına geniş mikyasta 
iştirakinde Amerikan dostlarımız ve Amerikan 
Milletinin de büyük menfaati vardır. Bunu er-
geç dostlarımız da anhyacaklardır. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim; gündeme geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkan
lığı ve Sayıştay 1946 yılı kesinhesapları hak
kında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5/66) [1] 

(Rapor okundu). 

BAKSAN — Hazine kesinhesabma katılmak 
üzere Hükümete veriyoruz. 

2. — Büyük Millet Meclisi 1947 yılı Eylül 
ve Ekim ayları hesabı hakkında Meclis Hesap
larını İnceleme Komisyonu raporu (5/67) [2] 

(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

3. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi
nin 1943 yılı kesinhesabma ait rapor ile bilanço
nun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/156) [3; 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

SAYIŞTAY KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FE-
RlT ECER (Niğde) — Efendim, raporda be
lirtilen bazı noktaların, blânçonun kâr ve za
rar kısmında da aksettiribnesi için raporun Ko
misyona iadesini Komisyon adına rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü bu raporun 
tekrar Komisyona verilmesini istiyor. Geri veri
yoruz. 

dır. 

r l ] 67 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-

[2] 77 sayılı basmayazı tutanağın somm-dn-
dır. 

[3] 78 sayılı basmayazı tutanağın sonunda 
dir. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yunanistan Kıratlığı Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştır
ma Komisyonları raporları (1/232) flj 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? — 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan 
Krallık Hükümeti arasında Hava Ulaştırmala
rına dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Yunanistan Krallık Hükümeti arasında 
Ankara'da 22 Temmuz 1947 tarihinde akit ve 
imza edilmiş olan Hava Ulaştırmalarına dair 
Anlaşma ile Eki onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen va r 
mı? Birinci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir'. 

MADDE 2. — Bu anun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yaktur. Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 

1] 72 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Etmiyeııler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Danimarka Hükümeti arasında Hava Ulaştırma
larına dair olan Anlaşmanın onanması hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma Ko
misyonları raporları (1/230) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyeıı var 
mti Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar lüt
fen ellerini kaldırsınlar... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

' ' ' '. r-,' 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka 
Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına dair 
olan Anlaşmanın onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Danimarka Hükümeti arasında Anka
ra'da 30 Haziran 1947 tarihinde akit ve imza 
edilmiş olan Hava Ulaştırmalarına dair Anlaşma 
ile Eki onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

Maddeyi kabul buyuranlar lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar lüt
fen ellerini kaldırsın... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar lıît 
fen ellerini kaldırsın... Etmiyenler... Madde, ka
bul edilmiştir. 

Bu tasarının da birinci müzakeresi bitmiştir 
efendim. 

6. — Tilkiye Cumhuiyeti ile Irak Krallık 
Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına dair 
olan Anlaşmanın onanması hakkında kanuni ta
sarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma Komisyonları 
raporları (1/231) [2] 

BAŞKAN —• Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? 

[1] 74 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 73 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar 

lütfen ellerini kaldırsınlar. Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Kıral-
lık Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına 

dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile İrak Kırallık Hükümeti arasında 
Ankara'da 30 Haziran 1947 tarihinde akit ve 
imza edilmiş olan Hava Ulaştırmalarına dair 
Anlaşma ile Eki onanmıştır. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul buyu
ranlar lütfen ellerini kaldırsınlar ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci madeyi kabul buyuran
lar lütfen ellerini kaldırsınlar.... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul buyu
ranlar lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edil
miştir. 

Bu tasarının da birinci müzakeresi bitmiş
tir. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştır
ma Komisyonları raporları (1/263) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü-

[1] 75 sayılı basmayazı tutanağın sonunda* 
dır. 
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meti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Ankara'da 16 Eylül 19.47 tarihinde akit ve 
imza edilmiş olan Hava Ulaştırmalarına dair 
Anlaşma ile Eki onanmıştır. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul buyu
ranlar lütfen ellerini kaldırsınlar ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci madeyi kabul buyuran
lar lütfen ellerini kaldırsınlar.... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü madeyi kabul buyu
ranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edil
miştir. 

Bu tasarının da birinci müzakeresi bitmiş
tir. 

8. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Sta
tüsünde yapılan değişikliklerin onanması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma Ko
misyonları raporları (1/209) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 

1) 76 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler .... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünde 
yapılan değişikliklerin onanması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Te§-
lâtı Konferansının Montreal'de akdedilen 29 
ncu toplantısının 9 . X . 1946 tarihli oturumun
da, Teşkilât Statüsünde yapılması kararlaştı
rılan değişiklikler onanmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Gündemde başka bir iş kalmamıştır. 
önümüzdeki Çarşamba günü saat on beşte 

toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 
Kapanma saati : 16,15 

6. — SUNÜKLAR VE TELGRAFLAR 

özel İdarelerden aylık alan ilkokul öğret
menleri kadrolarınnı Millî Eğitim Bakanlığı 
teşkilâtına alınmasına dair olan Kanunun ka
bulü münasebetiyle gelen aşağıda yazılı teşek
kür telgraflarına Başkanlıkça gereken karşılık
lar verilmiştir. 

Adana İlkokul öğretmenleri, 
Ankara öğretmen Dergisi sahipleri, 
Ayvalık öğretmenler Birliği Başkam, 
Bolu İlkokul öğretmenleri, 
Fatih İlkokul Başöğretmeni, 
Gelibolu Millî Eğitim Memuru ve ilkokul 

öğretmenleri, 
İstanbul Mualilmler Birliği Başkanı, 
İzmir İlkokul öğretmenleri adına Millî Eği

tim Müdürü, 

Karaman İlkokul öğretmenleri adına Millî 
Eğitim Memuru, 

Kemalpaşa İlkokul Öğretmenleri adına Millî 
Eğitim Memuru, 

Korkuteli İlkokul öğretmenleri adına Millî 
Eğitim Memuru, 

Kozan İlkokul öğretmenleri, 
Lâdik İlkokulu öğretmenleri, 
Sandıklı İlkokul öğretmenleri, 
Seferihisar İlkokul öğretmenleri adına Mil

lî Eğitim Memuru, 
Trabzon İlkokul öğretmenleri adına Millî 

Eğitim Müdürü, 
Zonguldak İlkokul öğretmenleri adına Millî 

Eğitim Memuru, 

T. B. Jf. M* Basımevi 



S. Sayısı: 72 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Krallığı Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma Komisyonları rapor

ları (1 /232) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü * 23 . VIII. 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 894, 6/2400 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye CumLuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Kırallık Hükümeti arasında akit ve imza edileıt 
Hava Ulaştırmalarına dair Anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 31 . VII . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasa
rısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Hükümetinizin de katılmasiyle Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde imzalanan ve 4749 sayılı 
Kanunla onanmış olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmaları hükümleri dâhilinde Cumhuriyet 
Hükümeti, 12 Şubat 1946 günü, Büyük Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetleri 
ile birer Hava Anlaşması yapmış ve bu Anlaşmalar Büyük Millet Meclisince Mayıs 1946 ayında 
onanmıştır. Keza, Hükümetimizle îsveç Kırallık Hükümeti arasında 26 Haziran 1946, Fransa 
Hükümeti ile 12 Ekim 1946, Çekoslovakya Hükümeti ile 5 Mart 1947, Holânda Hükümeti ile 19 
Mart 1947, Irak Kırallık Hükümeti ve Danimarka Hükümeti ile de 30 Haziran 1947 tarihlerinde bu 
yolda birer Anlaşma akit ve imza edilmiş ve bu Anlaşmalardan ilk ikisi Büyük Millet Meclisince 
Eylül 1946 ve Şubat 1947 aylarında, üçüncü ve dördüncüsü Haziran 1947 de onanmış ve son ikisi 
ise onanmak üzere Büyük Meclise arzolunmuştur. 

Adı geçen iki taraflı Anlaşmaların Yüksek Meclise sunulması sırasında da arzolunduğu üzei'e. 
Şikago'da kurulan sistemin işletmesi muhtelif üye Devletler arasında iki taraflı Anlaşmalar akdine 
bağlıdır. Cumhuriyet Hükümeti de bu sebeple bugüne kadar yaptığı Anlaşmalardan başka diğer 
Devletlerle de faydalı ve gerekli Anlaşmalar sağlamaya devam etmektedir. Bu arada Yunanistan 
Kırallık Hükümetinin Hava Ulaştırmalarına dair bir Anlaşma akdi teklifi üzerine görüşmeler ol
muş ve 22 Temmuz 1947 gününde Anlaşma metni imzalanmıştır. 

Bu Anlaşma hükümleri, geniş ölçüde evvelki Anlaşmalardan mülhem olup tam bir mütekaîn 
liyet esasına dayanmaktadır. Anlaşmanın yegâne hususiyeti Ekinin Bermuda'da kabul edilen Mil
letlerarası Hava Anlaşmaları tiplerinden ikincisinin, yani zararlı rekabeti önliyen tipin örnek itti
hazı suretiyle tanzim edilmiş olmasıdır. Bu Anlaşma komşu Devletlerle akdine başlanan bir seri 
Anlaşmalara muvazi olarak her iki Tarafın menfaatlerini gözönünde tutmakta ve memleketimiz 
arasındaki münasebetlerin gelişmesini istihdaf etmektedir. 

Anlaşmada iki memlekette yürürlükte olan hava seyrüseferine mütaallik mevzuata uyulacağı 
derpiş edilmiştir. Anlaşma hükümkıi gereğince Yunanistan Kırallık Hükümeti tarafından tâyin 
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olunacak Yunan Hava Ulaştırma teşebbüsleri uçakları İstanbul'a ve Ankara'ya uğrayacaklar ve 
her iki yerde Milletlerarası yolcu, yük ve posta bırakıp alabilecekler, fakat adı geçen iki şehir 
arasında ulaştırma yapamıyacaklardır. , \ '\ 

Diğer taraftan, Anlaşma hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tâyin 
olunacak Türk Hava Ulaştırma teşebbüsleri uçakları Selanik ve Atina'ya uğrayacaklar ve her iki 
yerde Milletlerarası yolcu, yük ve posta bırakıp alabilecekler, fakat mütekabilen adı geçen iki 
şehir arasında ulaştırma yapamıyacaklardır. 

Anlaşmanın veya Ekinin yorumlanması yahut uygulanması hususunda Sözleşen Tarafların kar
şılıklı görüşme yolu ile halledemiyecekleri uyuşmazlıklar hakeme sunulacak ve Şikogo Anlaşma
ları hükümleri dâhilinde Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyine arzolunacaktır. Ta
raflar böyle bir uyuşmazlığı, aralarında anlaşarak, bir hakem mahkemesine yahut tâyin edecek
leri herhangi bir şahıs veya teşekküle sunarak da halledebileceklerdir. 

Bir taraftan, Yunan hava seferlerinin Yunanistan'dan memleketimize gelmesi, diğer taraftan 
bizim hava seferlerimizin Yunanistan'a gitmesi suretiyle iki komşu memleket arasında başlıyacak 
olan bu muntazam ve karşılıklı hava ulaştırmaları, çeşitli bağlarla birbirine bağlı bulunan Millet
lerimizi yekdiğerine daha ziyade yaklaştırmış olacaktır. Bundan başka sağlanacak ekonomik ve 

kültürel faydalar da gözönünde tutularak Anlaşmanın onanması Yüksek Meclisin tasvibine arzo-
lunur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/232 
Karar No. 7 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yuna
nistan Kırallık Hükümeti arasında hava ulaştır
malarına dair olan Anlaşma, 7 Aralık 1944 ta
rihli ve 4749 sayılı Kanunla onanmış olan, Mil
letlerarası Sivil Havacılık Anlaşmaları hüküm
leri çerçivesi içinde görüldüğünden, tasdiki ka
rarlaştırılmıştır. 

Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna 
verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Sözcü 

Bilecik Kocaeli 
M. Ş, Esendal N. Erim 

13 . I . 1948 

Kâtip 
Gazianteb Afyon K. 

Dr. A. Melek Dr. C. Tunca 
Aydın Burdur 

Dr. M. Germen F. Altay 
İmzada bulunmadı 

İstanbul İzmir 
E. Akaygen II. Â. Yücel 

Kütahya 
A. Gündüz 

Samsun 
C. Bilsel 

Konya 
A. R. Türel 

Manisa 
A. R. Artunkal 

Sinob 
Y. K. Tengirşenk 

( S . Sayısı : 72 ) 



Ulaştırma Komisyonu raporu 

t. B. M. M. 
ulaştırma Komisyonu 26 . / . 1048 

Esas No. 1/232 
Karar No. 5 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunan
istan Kırallık Hükümeti arasında nava Ulaştır
malarına dair olan anlaşmanın onanması hak
kında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanıp Bakan
lar Kurulunca 31 VII . 1947 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan ve Dışişleri 
Komisyonunca görüldükten vo aynen ka
bul edildikten sonra komisyonumuza ha
vale buyurulan kanun tasarısı ile Anlaş
ma vo Eki Komisyonumuzun 21 . I . 1948 
tarihindeki toplantısında, Dışişleri Bakanlığı 
ile Ulaştırma Bakanlığı temsilcileri ve Devlet 
Havayolları idaresi Genel Müdür Muavini ha
zır oldukları halde incelendi. 

Bu Anlaşmanın 7 . XII . 1944 tarihinde Şi-
kago'da imzalanan Milletlerarası Sivil Havacı
lık Anlaşmalariyle kurulmuş olan sistemin iş
lemesi için üye Devletler arasında yapılması 
icabeden iki taraflı anlaşmalar silsilesine dâhil 
olduğu görülmüştür.. 

Gerekçesinde de yazılı olduğu üzere bu an
laşmanın eki için Irak ve Lübnan Hükümetle
riyle yapılmış olan anlaşmalarda olduğu veçhi
le Bermuda da kabul edilmiş olan Hava Anlaş
maları tiplerinden ikinci tipin yani karşılıklı 
uçak seferleri sayısında, uçak ücret tarifele
rinde ve uçakların yolcu taşıma kabiliyetleri 

itibariyle de hacimlerinde mütekabiliyet ve mn-
adaleti sağlıyan ve iki memleket arasında bu 
yönlerde zararlı rekabeti önleyen tipin esas 
olarak kabul edilmiş olduğu verilen izahattan 
anlaşılmış bulunmaktadır. .. 

Anlaşmanın ve Ekinin bu hususi vesıf ve 
şartlar dâhilinde iki memleket arasındaki hava 

seferlerinin gelişmesini sağlıyacağma ve metinle
rin de Şikago Anlaşmaları esaslarına ve müte
kabiliyet prensipine uygun olarak tanzim edil
miş bulunduğuna Komisyonumuzca kanaat hâsıl 
edilmiş ve Anlaşma ve Anlaşma Ekinin onan
masına ve kanun tasarısındaki maddelerin Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmesine 
oybirliğiyle karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Ko. Başkanı Bu rapor Sözcüsü 
Çoruh Niğde 

A. R. Erem V. Sandal 
Kâtip 

Erzurum Aydın Edirne 
8. Altuğ M. Aydın M. A. Ağaoğullart 
Kayseri Kocaeli Ordu 
F. Seler F. Balkan Dr. V. Demir 

Ordu Sivas 
A. II. Gökdalay II. I§ık 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan 
Krallık Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına 
dair olan Anlaşmanın onanması hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1.••— Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Yunanistan Krallık Hükümeti arasında 
Ankara'da 22 Temmuz 1947 tarihinde akit ve 
imza edilmiş olan Hava Ulaştırmalarına dair 
Anlaşma ile Eki onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
A. H. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. T oy demir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Reşat Ş. Sirer 
Hlkonomi Bakanı 
ve Adalet B. V. 

T. B. Balta 
(Mmrük ve Tekel Bakanı 

T. Çoşkan 
Ulaştırma Bakanı 

8. Koçak 
Çalışma Bakanı 

Dr. S. Irmak 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. Ökmen 
Adalet Bakanı 

İçişleri Bakanı 
§. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
II. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. Incedayı 

Sa. ve So, Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 

(S. Sayısı : 12) 



TtÎRKÎYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ÎLE YUNANİSTAN KIRALLIK HÜKÜMETİ ARA
SINDA HAVA ULAŞTIRMALARINA DAlR ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Kırallık Hükümeti, 
Türkiye ile Yunanistan arasında hava ulaştırmalarına dair bir Anlaşma yapmaya karar 

vererek^ 
Bu maksatla usulü dairesinde yetkilendirilmiş temsilciler tâyin etmişler ve bunlar aşağıdaki 

hükümler üzerinde anlaşmışlardır: 

Madde — 1 

Sözleşen Taraflar, ilişik Ekte sayılan Milletlerarası Hava Yollarının ve seferlerinin kurulması 
için, işbu Ekte gösterilen hakları birbirlerine verirler; anılan seferlere, kendisine bu haklar ve
rilen Sözleşen Tarafın ihtiyarına göre derhal veya daha ileri bir tarihte başlanabilir. 

Madde — 2 

a) Sözleşen Taraflardan biri tarafından diğer Sözleşen Tarafa kurulması hakkı verilen her 
bir hava seferi, bu son Taraf, anılan seferi işletmek için bir veya bir kaç hava ulaştırma teşeb
büsü tâyin eder etmez, işletmeye açılabilecektir. Bu hakkı veren Sözleşen Taraf, 6. ncı madde 
hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, böylece tâyin olunan hava ulaştırma teşebbüsüne veya teşeb
büslerine gereken işletme müsaadesini gecikmeksizin verecektir. 

b) Yukarda anılan hakları veren Sözleşen Taraf, böylece tâyin edilen hava ulaştırma teşeb
büsünü veya teşebbüslerini işbu Anlaşmada derpiş olunan seferlere başlamaya mezun kılmadan 
önce, kendilerinden ülkesinde yürürlükte bulunan kanun ve nizamlar gereğince hüviyetlerini 
ispat edici mahiyette her türlü vesikalar vermelerini isiiyebilecektir. 

e) İlgili Hükümetlerce tâyin olunabilecek bazı bölgelerde milletlerarası bir hava seferinin 
kurulması, yetkili askerî makamların tasvibine sunulacaktır. 

Madde — 3 

Tatbikatta herhangi bir farklı işleme meydan vermemek ve eşitliği sağlamak maksadiyle aşağı
daki hususlar kararlaştırılmıştır: 

a) Sözleşen Taraflardan herbiri, öteki Taraf hava ulaştırma teşebbüslerinin, kendi ha
va alanlarını kullanmaları ve başka kolaylıklardan faydalanmaları karşılığı olarak alacağı veya 
alınmasına müsaade edeceği harçların, milletlerarası benzer seferlerde kullanılan kendi millî 
uçaklarınca anılan hava alanlarını kullanma ve kolaylıklardan faydalanma karşılığı olarak öde
necek harçlardan daha yüksek olmamasını kabul eder. 

b) Sözleşen Taraflardan birinin ülkesine, öteki Sözleşen Tarafça tâyin edilen hava ulaş-
lırnıa teşebbüsü tarafından, veya böyle bir teşebbüs hesabına, ithal edilip münhasıran bu teşebbüs 
uçakları tarafından kullanılacak yakıtlar, maki na yağları ve yedek parçaları gümrük resim
leri, muayene ücretleri veya diğer millî resim ve harçların alınması hususunda millî hava ulaş
tırma teşebbüslerine veya en ziyade müsaadeye mazhar millet hava ulaştırma teşebbüslerine uy
gulanan işlemden faydalanacaklardır. 

c) Ekte tarif edilen hava yollarını ve seterlerini işletmeye izinli Sözleşen Tarafın hava ulaş 
tırma teşebbüslerine ait sivil uçaklarda bulunan yakıtlar, makina yağları, yedek parçalar, mûtat 
teçhizat ve uçak kumanyası anılan uçaklar tarafından öteki Sözleşen Tarafın ülkesi üzerindeki 
uçuşlar esnasında kullanılsa veya sarf edilse bile, bu Taraf ülkesine giriş veya bu ülkeden çıkışta, 
gümrük resimleri, muayene ücretleri veya diğer benzer resimlerden muaf tutulacaklardır. 

(S. Sayısı : Î2 ) 
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Madde — 4 

Sözleşen Taraflardan birinin verdiği veya muteber tanıdığı ve henüz müddeti geçmemiş 
hava seyrüsefer şehadetnameleri, uçuşa elverişlilik bföveleri ve lisanslar, Ekte gösterilen hava 
yollarının ve seferlerinin işletilmesi için öteki Sözleşen Tarafça da muteber tanınacaktır. 

Ancak, Sözleşen Taraflardan herbiri, kendi uyruklularına diğer* bir Devlet tarafından veril
miş olan uçuşa elverişlilik brövelerini ve lisansları, kendi ülkesi üzerine yapılacak uçuşlar için 
muteber tanımamak hakkını muhafaza eder. 

Madde — 5 

a) Sözleşen Taraflardan birinin, milletlerarası hava seyrüseferinde kullanılan uçakların 
kendi ülkesine giriş ve çıkışı hakkındaki veya anılan uçakların kendi ülkesi sınırları içinde 
bulundukları müddetçe işletilmesi ve seyrüseferi ile ilgili kanun ve nizamları, öteki Sözleşen 
Taraf hava ulaştırma teşebbüsünün veya teşebbüslerinin uçaklarına da uygulanacaktır. 

b) Yolcular, mürettebat ve uçakla mal gönderenler, gerek şahsan gerekse kendi nam ve 
hesaplarına hareket eden bir üçüncü şahıs vasıtasiyle, Sözleşen Taraflardan herbirinin ülkesinde 
giriş, çıkış formaliteleri, göç, pasaport ve karantina işlerine mütaallik bulunanlar gibi yolcular, 
mürettebat ve malların memlekete giriş, memlekette kalış ve memleketten çıkışını tanzim eden 
kanun ve nizamlara riayetle mükellef olacaklardır. 

Madde — 6 

Sözleşen Taraflardan herbiri, öteki Sözleşen Tarafça tâyin edilen bir hava ulaştırma 
teşebbüsü mülkiyetinin esaslı kısmının ve fiilî murakebesinin bu son Taraf uyruklularının elinde 
bulunduğuna kanaat getirmediği hallerde veya bu teşebbüs, ülkesi üzerinde faaliyette bulunduğu 
Devletin kanun ve nizamlarına, yukardaki 5 nci maddede işaret olunduğu şekilde riayet etmediği 
veya işbu Anlaşmanın kendisine yüklediği vecibeleri yerine getirmediği takdirde bu teşebbüse işlet 
me müsaadesi vermeyi reddetmek veya verilmiş olan müsaadeyi geri almak hakkını muhafaza 
eder. 

Madde — 7 

İşbu Anlaşma ve buna dayanarak yapılacak bütün mukaveleler Milletlerarası Sivil Havacılık Teş
kilâtı nezdinde tescil ettirilecektir. 

Madde — 8 

Sözleşen Taraflardan biri, işbu Anlaşma Eki hükümlerinden herhangi birinin değiştirilmesini 
arzu ettiği hallerde, her iki Sözleşen Taraf yetkili makamlarının bu maksatla birbirleriyle danış
malarını istiyebileeek ve bu danışma, istek tarihinden itibaren sayılmak üzere 60 günlük bir süre 
içinde başlıyacaktır. Anılan makamların kararlaştırdıkları her değişiklik, diplomatik nota teatisi 
suretiyle teyit edildikten sonra yürürlüğe girecektir. 

Genel mahiyette çok taraflı bir Havacılık Sözleşmesi her iki Sözleşen Taraf için yürürlüğe gir
diği takdirde, Taraflar işbu Anlaşma ve Eki hükümlerinin anılan Sözleşme hükümleri ile uygunluğunu 
sağlamak maksadiyle danışacaklardır. 

Madde — 9 

a) Sözleşen Taraflar, işbu Anlaşmanın veyaEkinin yorumlanmasına ve uygulanmasına mütaal* 
lik olup, karşılıklı görüşme yolu ile halledilemiyen herhangi bir uyuşmazlığı hakeme sunmayı kabul 
ederler. 

b) Böyle bir uyuşmazlık, 7 Aralık 1944 de Şikago'da imzalanan Milletlerarası Sivil Havacılık 

( S. Sayı» : 72 ) 
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Sözleşmesi ile kurulan Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyine arzolunacaktır. 

c) Bununla beraber, Sözleşen Taraflar, aralarında anlaşarak, uyuşmazlığı bir hakem mahke
mesine yahut tâyin edecekleri herhangi bir şahıs veya teşekküle sunat ak da halledebilirler. 

d) Sözleşen Taraflar verilecek hükme riayet etmeyi taahhüt ederler. 

Madde — 10 

Sözleşen Taraflardan herbiri, işbu Anlaşmaya son vermek istediğini öteki Tarafa Nota ile bildi
rebilir. Böyle bir son verme, Tarafların Anlaşması ile müddetin son bulmasından önce iptal edilme
dikçe, notanın Öteki Tarafça alınması tarihinden 12 ay sonra hüküm ifade edecektir. 

Madde - - 13 

Tasdiknameler, mümkün olan en kısa zamanda Ankara'da teati edilecektir. Anlaşma, tasdikna
melerin teatisi tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Yukardakileri tasdikan, imzaları aşağıda bulunan ve Hükümetleri tarafından usulü dairesinde 
yetkilendirilmiş olan temsilciler işbu Anlaşmayı imza etmiş ve mühürlemişlerdir. 

22 Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Yunanistan Kırallığı Hükümeti 
adına adına 

Fuad Carım Pericles Skcferis 

Ek 

1. — îşbu Anlaşma ve Eki gereğince mezun kılınmış olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ha
va ulaştırma teşebbüslerine, Yunan toprakları üzerinden inmeden geçmek ve bu topraklara tica
ri olmıyan sebeplerle inmek hakkı ile aşağıda gösterilen yollar üzerinde milletlerarası yolcu, yük 
ve posta almak ve boşaltmak hakkı verilmiştir: 

Her iki istikamette olmak üzere, Türk toprakları üzerinde mutavassıt noktalar tarikiyle veya 
doğrudan doğruya, Ankara'dan Selanik'e (ihtiyari) - Atina ve Garba doğru daha ilerdeki mem
leketlere. 

2. — îşbu Anlaşma ve Eki gereğince mezun kılınmış olan Yunanistan Kırallık Hükümeti hava 
ulaştırma teşebbüslerine, Türk toprakları üzerinden inmeden geçmek ve bu topraklara ticari ol
mıyan sebeplerle inmek hakkı ile aşağıda gösterilen yollar üzerinde milletlerarası yolcu, yük ve 
posta almak ve boşaltmak hakkı verilmiştir: 

Her iki istikamette olmak üzere, Yunan toprakları üzerinde mutavassıt noktalar tarikiyle veya 
doğrudan doğruya, Atina'dan İstanbul (ihtiyari) - Ankara ve Şark'a doğru daha ilerdeki mem
leketlere. 

3. — îşbu Anlaşma ve Ekine mevzu olan hava seferlerinin kurulması ve işletilmesinde aşağıdaki 
prensipler uygulanacaktır: 

a) îmkân nispetinde düşük ve salim ekonomik prensiplerle bağdaşan tarifeler uygulanma
sı suretiyle hava yalculuğunun, insanlığın genel refahı bakımından arzettiği faydaların yayılma
sının en geniş şekilde teşvik ve tahriki, hava yolculuğunun milletler arasında dostça anlayış ve iyi 
niyetin gelişmesi vasıtası olarak teşviki ve aynı zamanda bu yeni ulaştırma vasıtasının, iki mem
leketin müşterek refahı bakımından arzettiği çok sayıda her türlü faydaların sağlanması şayanı ar
zudur. 

( S. Sayısı : 72 ) 
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b) Seyahat eden kimselere sağlanmış bulunan hava ulaştırma kolaylıkları, halkın bu gibi ulaş

tırmalara olan ihtiyaçyları ile sıkı surette münasebette olmalıdır. 
e) Her iki memleketin hava ulaştırma teşebbüsleri için, işbu Anlaşma ve Ekine mevzu olan 

ve karşılıklı ülkeler arasında mevcut yol veya yollardan herhangi birini takiben hava seferleri 
kurulması hususunda müsait ve eşit imkânlar ıu evcut olmalıdır. 

d) Tşbu Anlaşma Ekinde yazılı uzak kurye seferlerinin Sözleşen Taraflar hava ulaştırma 
teşebbüslerince işletilmesinde, karşı taraf hava ulaştırma teşebbüslerinin menfaatleri, işbu tarafın 
aynı yollar üzerinde kısmen veya tamamen kurmuş bulunduğu seferleri haksız zararlara uğrat
mamak maksadiyle, gözönünde tutulacaktır. 

e) Sözleşen Taraflar, işbu Anlaşma Ekine uygun olarak tâyin olunan hava ulaştırma teşeb
büsleri tarafından yapılacak seferler hacminin herşeyden önce adı geçen teşebbüsün milliyetini 
taşıdığı memleket ile ulaştırmanın nihaî hedefi olan memleket arasındaki ulaştırma ihtiyaçla
rına uygun bulunmasını kabul ederler. 

4. — Hatlar üzerinde, işbu Anlaşma ve Ekine mevzu oları yolların bir veya birkaç noktasın
dan üçüncü memleketlere veya üçüncü memleketlerden adı geçen yolların bir veya birkaç nokta
sına yapılacak milletlerarası ulaştırma, yükleme ve boşaltma hakkı Sözleşen Taraflarca kabul 
olunan muntazam inkişaf genel prensiplerine ve hacım uygunluğu genel prensiplerine: 

a) Menşe ve mahreç memleketler arasında ki ulaştırma isteklerine ; 
b) Uzak kurye seferleri işletmesi ihtiyaçla rma ; 
c — Mahallî ve mıntakavi seferler gözönünde tutularak geçilecek bölgelerde mevcut ulaş

tırma isteklerine uygun olarak kullanılacaktır. 
5 — Bir Hükümet işletme veya işletmelerinin harbten ileri gelen güçlükler dolayısiyle işbu An

laşma Ekinin 3 (c) paragrafında tanınan kolaylıklardan derhal istifadesine geçici olarak imkân 
kalmadığı takdirde durum, işbu Hükümet işletme veya işletmeleri, servislere tedrici şekilde yar
dım edebilecek hale gelir gelmez her iki tarafça yeniden gözden geçirilecektir. 

6 — Sözleşen taraflardan herbirinin, bir hava seferini işletmeye başlamadan önce öteki ta
rafa, onun ülkesine giriş ve ülkesinden çıkış için tasarladığı yönleri bildirmesi ve bunun üzeri
ne öteki tarafın kendi ülkesine giriş ve çıkış noktaları ile ülkesi üzerinde takip edilecek olan u-
çuş yolunu göstermesi taraflarca kabul olunmuştur. 

( S. Sayın : 72 ) 



S.Sayısı: 74 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma Komisyonları raporları 

(1/230) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 23. VIII. 1947 

Sayı: 71/873, 6/2402 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Hükümeti arasında akit ve imza olunan Hava 
Ulaştırmalarına dair Anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 11. VII. 3947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının ge
rekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. * 

Başbakan 
R. Teker 

Gerekçe 

Hükümetimizin de katılması üe Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde imzalanan ve 4749 sayılı Ka
nunla onanmış olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmaları hükümleri dâhilinde Cumhuriyet hü
kümeti, 12/Şubat/1946 günü, Büyük Britanya ve Amerika BMeşik Devletleri Hükümetleri ile bi
rer Haya Anlaşması yapmış ve bu Anlaşmalar da Büyük Millet Meclisince Mayıs 1946 ayında o-
nanmıştır. Keza, Hükümetimizle tsveç Kırallığı Hükümeti arasında 26/Haziraıı/1946, Fransa Hü
kümeti ile 12/Ekim/1946, Çekoslavakya Hükümeti ile 5/Mart/1947, Holânda Hükümeti ile 19/-
Mart/1947 ve Irak Kırallık Hükümeti ile de 30/Haziran/1947 tarihlerinde bu yolda birer Anlaşma 
akit ve imza edilmiş ve bu Anlaşmalardan ilk ikisi Büyük Millet Meclisince Eylül 1946 ve Şubat 
1947 aylarında, üçüncü ve dördüncü Haziran 1947 de onanmış ve sonuncusu ise onanmak üzere 
Büyük Meclise sunulmuştur. 

Adı geçen iki taraflı Anlaşmaların Yüksek Meclise sunulması sırasında da arzolunduğu üzere 
Şikago'da kurulan sistemin işlemesi, çeşitli üye Devletler arasında iki taraflı Anlaşmalar akdine 
bağlıdır. Cumhuriyet Hükümeti de bu sebeple bugüne kadar yaptığı Anlaşmalardan başka diğer 
Devletlerle de faydalı ve gerekli Anlaşmalar sağlamaya devam etmektedir. 

Bu arada Danimarka Hükümetinin Hava Ulaştırmalarına dair bir Anlaşma akdi teklifi üzerine 
görüşmeler olmuş ve 30/Haziran/1947 gününde Anlaşma metni imzalanmıştır. 

Bu Anlaşma hükümleri, geniş ölçüde evvelki Anlaşmalardan mülhem olup tam bir mütekabi
liyet esasına dayanmaktadır. Anlaşmada iki memlekette yürürlükte olan hava seyrüseferine müteallik 
mevzuata uyulacağı derpiş edilmiştir. Anlaşma hükümleri gereğince Danimarka Hükümeti tara
fından tâyin olunacak Danimarka Hava Ulaştırma teşebbüsleri uçakları Ankara ve İstanbul'a uğ
rayacaklar ve her iki yerde Milletlerarası yolcu, yük ve posta bırakıp alabilecekler, fakat adıge-
çen iki şehir arasında ulaştırma yapamıyacaklardır. 

Diğer taraftan, Anlaşma hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tâyin 
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olunacak Türk Elava Ülaştıriua teşebbüslerine Danimarka'da mevcut bütün uçak alanlarında Millet
lerarası yolcu, posta ve yük almak ve boşaltmak hakkı verilmiştir, ınütekabilen uçaklarımız bu 
hava alanları arasında ulaştırma yapamıyacaklardır. 

Anlaşmanın veya Ekinin yorumlanması yahut uygulanması hususunda Sözleşen Tarafların karşı
lıklı görüşme yolu ile halledemiyecekleri uyuşmazlıklar, ya Şikago Sözleşmesi hükümleri dâhilinde 
Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyine veya iki Tarafın tâyin edeceği bir hakem mahke
mesine yahut da başka herhangi bir şahıs veya teşekkülün hakemliğine arzedüecektir. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/250 
KararNo. 8 

13 . I . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükmeti ile Dani
marka Hükümeti arasında hava ulaştırmalarına 
dair olan Anlaşmanın onanması hakkındaki 
kanun tasarısı Komisyonumuzca incelendi. 

7 Aralık 1944 tarihli Şikago Milletlerarası 
Sivil Havacılık Anlaşmaları hükümlerine uy
gun olan bu Anlaşma Cumhuriyet Hükümetine 
ve Danimarka Hükümetine tam bir mütekabili
yet esası dâhilinde hava ulaştırma servisleri aç
mak imkânını sağlamakta ve bu servislerin açıl
masını iki Hükümetin aynı anda faaliyete geç
meleri şartına bağlamamaktadır. 

Komisyonumuzca kabul edilen kanun tasa
rısının, havalesi gereğince Ulaştırma Komisyo
nuna verilmesi dileğiyle Yüksek Başkanlığa su

nulur. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Bilecik 

M. §. Esendal 
Kâtip 

Gaziahteb 
D'r. A. Melek 

Aydın Burdur 
Dr. M. Germen F. Altay 

İmzada bulunmadı 
izmir Konya 

H. Â. Yücel A. R* Türel 
Manisa Samsun 

A. E. Artunkal 0. Büsel 

Sözcü 
Kocaeli 
N. Erim 

Afyon K. 
Dr. C. Tunca 

İstanbul 
M. E. Akaygen 

Kütahya 
A. Gündüz 

Sinob 
Y. K. Tengirşenk 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/230 
Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

26 . t. 1948 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dani
marka Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına 
dair olan Anlaşmanın onanması hakkında Dışiş
leri Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulun
ca 11 . VII . 1947 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan ve Dışişleri Komisyo

nunca görüldükten ve aynen kabul edildikten 
sonra Komisyonumuza havale büyurtilan kanun 
tasarısı ile Anlaşma ve Eki Komisyonumuzun 
21 . I . 1948 tarihindeki toplantısında, Dışişleri 
ve Ulaştırma Bakanlıkları temsilcileri ile Dev
let Havayolları idaresi Genel Müdür Muavini 

(S. Sayısı': 74), 
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baaır^oldttklanheld'e inceknidi. 

Bu Anlaşmanuı da 7 . XIL. 1944 tarihinde 
Şikago'da imzalanan Milletlerarası Sivil Hava
cılık anlaşmalariyle kurulmuş olan sinemin işle
mesi için üye Devletler arasında yapılması ica-
beden iki taraflı anlaşmalar silsilesine dâhil ol
duğu* görülmüştür. 

Anlaşmanın, gerekçede de belirtilen fayda
lan sağlıyacağma kani olan ve metinlerin de 
Şikago Anlaşmaları esaslarına ye mütekabili
yet prensipine uygun olarak tanzim edilmiş bu-
lûttdttğunu görenKomisyonumuz Anlaşma ve 
Anlaşma Ekinin* onanmasına VB kanun tasarı-
sındaki maddelerin- Hükümetin teklifi veçhile 

ayne© kabule edflmosânS'O^i^i^yie karam ver-* 
mistir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ulaştırma Ko. 

Başkanı Bu Bapor Sözcüsü Kâtip 
Çoruh Niğde Erzurum 

A. R: Erem V. Sandal . S. Altuğ 
Aydın Edirne Kayserdi 

M. Aydın M. E. Ağaoğulları F. Seler 
Kocaeli Ordu Ordu 

F. Balkım Dr. V. Demir 4 . Hs Göhdalay 
Sivas 

ff: Iştlc 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti IMk&mvti Ü&*Dm*imm£>a 
H'Shümeti arağında hava-vk^umvsiamna'ttttir 
olan Anlaşmanın onarnntm }mkkmıfaKâ*Mn 

tasarısı 
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü

meti ile Danimarka Hükümeti arasında Anka-
ra'da 30 Haziran 1947 tarihinde akit ve imza 
edilmiş olan hava ulaştırmalarına dair Anlaşma 
ile eki onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu.Bakanlar Kurulu 
yürütüp. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
G. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sır er 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
8. Koçak 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı' 

$. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. SÖkmmsüer 
Maliye Bakam 
İT. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. tncedayt 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğhı 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 

Çatoşma Bakanı 
Dr. S. İrmak 

(S- Sayıaı: 74 ) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE DANİMARKA HÜKÜMETİ ARASINDA HA-

AV ULAŞTIRMALRINA DAİR ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile .Danimarka Hükümeti, 
Türkiye ile Danimarka arasında Hava Ulaştırmalarına dair bir Anlaşma yapmaya karar ve

rerek, 
Bu maksatla usulü dairesinde yetkilendirilmiş temsilciler tâyin etmişler ve bunlar aşağıdaki 

hükümler üzerinde anlaşmışlardır: 

Madde — 1 

Sözleşen Taraflar, ilişik Ekte sayılan Milletlerarası hava yollarının ve seferlerinin kurulması 
için, îşbu Ekte gösterilen hakları birbirlerine verirler; Anılan seferlere, kendisine bu haklar ve
rilen Sözleşen Tarafın ihtiyarına göre derhal veya daha ileri bir tarihte başlanabilir. 

Madde — 2 

a) Sözleşen Taraflardan biri tarafından diğer Sözleşen Tarafa kurulması hakkı verilen her 
bir hava seferi, bu son Taraf, anılan seferi işletmek için bir veya birkaç hava ulaştırma teşeb
büsü tâyin eder etmez, işletmeye açılabilecektir. Bu hakkı veren sözleşen Taraf, işbu maddenin 
(b) fıkrası ve 6. ncı madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, böylece tâyin olunan hava ulaş
tırma teşebbüsüne veya teşebbüslerine gereken işletme müsaadesini gecikmeksizin verecektir. 

b) Yukarda anılan hakları veren Sözleşen Taraf, böylece tâyin edilen hava ulaştırma te
şebbüsünü veya teşebbüslerini işbu Anlaşmada derpiş olunan seferlere başlamaya mezun kılmadan 
önce, kendilerinden, ülkesinde yürürlükte bulunan kanun ve nizamlar gereğince hüviyetleri ispat 
edici mahiyette her türlü vesikalar vermelerini is tiyebileeektir. 

e) ilgili Hükümetlerce tâyin olunabilecek bazı bölgelerde milletlerarası bir hava seferinin ku
rulması, yetkili askerî makamların tasvibine sun ulacaktır. 

Madde — 3 

a) Sözleşen Taraflardan her biri, öteki Taraf hava ulaştırma teşebbüslerinin, kendi hava 
alanlarını kullanmaları ve başka kolaylıklardan faydalanmaları karşılığı olrak alacağı veya alın
masına müsaade edeceği harçların, milletlerarası benzer seferlerde kullanılan kendi millî uçak
larınca anılan hava alanlarını kullanma ve kolaylıklardan faydalanma karşılığı olarak ödene
cek harçlardan daha yüksek. olmamasını kabul eder. 

b) Sözleşen Taraflardan birinin ülkesinde, öteki Sözleşen Tarafça tâyin edilen hava ulaş
tırma teşebbüsü tarafından veya böyle bir teş ebbüs hesabına, ithal edilip münhasıran bu te
şebbüs uçakları tarafından kullanılacak yakıtlar, makina yağları ve yedek parçalar, gümrük re
simleri, muayene ücretleri veya diğer millî resim ve harçların alınması hususunda millî hava 
ulaştırma teşebbüslerine veya en ziyade müsaadeye mazhar millet hava ulaştırma teşebbüslerine 
uygulanan işlemden faydalanacaklardır. 

c) Ekte tarif edilen hava yollanın ve seferlerini işletmeye izinli Sözleşen Tarafın hava ulaş
tırma teşebbüslerine ait sivil uçaklarda bulunan yakıtlar, makina yağları, yedek parçalar, mûtat 
teçhizat ve uçak kumanyası, anılan uçaklar tarafın dan öteki sözleşen Tarafın ülkesi üzerindeki uçuşlar 
esnasında kullanılsa veya sarfedilsebile, bu Taraf ülkesine giriş veya bu ülkeden çıkışta, gümrük 
ı esimleri, muayene ücretleri veya diğer benzer resimlerden muaf tutulacaklardır. 

Madde — 4 

Sözleşen Taraflardan birinin verdiği veya muteber tanıdığı ve henüz müddeti geçmemiş hava 
seyrüsefer şehadetnameleri, uçuşa elverişlilik bröveleri ve lisanslar, Ekte gösterilen havayol-

(S. Sayısı : 74) 
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larının ve seferlerinin işletilmesi için öteki Sözleşen Tarafça da muteber tanınacaktır. 

Ancak, Sözleşen Taraflardan herbiri, kendi uyruklularına diğer bir Devlet tarafından verilmiş 
olan uçuşa elverişlilik brövelerini ve lisansları kendi ülkesi üzerinde yapılacak uçuşlar için mu
teber tanımamak hakkını muhafaza eder. 

Madde — 5 

a) Sözleşen Taraflardan birinin, Milletlerarası hava seyrüseferinde kullanılan uçakların kendi 
ülkesine giriş ve çıkışı hakkındaki veya anılan uçakların kendi ülkesi sınırları içinde bulunduk
ları müddetçe işletilmesi ve seyrüseferi ile ilgili kanun ve nizamları, öteki Sözleşen Taraf hava 
ulaştırma teşebbüsünün veya teşebbüslerinin uçaklarına da uygulanacaktır. 

b) Yolcular, mürettebat ve uçakla mal gönderenler, gerek şahsan gerekse kendi nam ve hesap
larına hareket eden bir üçüncü şahıs vasıtasiyle, Sözleşen Taraflardan herbirinin ülkesinde, giriş, 
çıkış formaliteleri, göç, pasaport ve karantina işlerine mütaallik bulunanlar gibi yolcular, müret
tebat ve malların memlekete giriş, memlekette kalış ve memleketten çıkışını tanzim eden kanun ve 
nizamlara riayetle mükellef olacaklardır. 

Madde — 6 

Sözleşen Taraflardan herbiri, öteki Sözleşen Tarafça tâyin edilen bir hava ulaştırma teşebbüsü 
mülkiyetinin esaslı kısmının ve fiilî murakabesinin bu son Taraf uyruklularının elinde bulunduğuna 
kanaat getirmediği hallerde veya bu teşebbüs, ülkesi üzerinde faaliyette bulunduğu Devletin* ka
nun ve nizamlarına, yukardaki 5 nci maddede işaret olunduğu şekilde riayet etmediği veya işbu 
A*nlaşmanm kendisine yüklediği vecibeleri yerine getirmediği takdirde bu teşebbüse işletme müsaa
desi vermeyi reddetmek veya verilmiş olan müsaadeyi geri almak hakkını muhafaza eder. 

Madde — 7 

îşbu Anlaşma ve buna dayanarak yapılacak bütün mukaveleler Milletlerarası Sivil Havacılık 
Teşkilâtı nezdinde tescil ettirilecektir. 

Madde — 8 

Sözleşen Taraflardan biri, işbu Anlaşma Eki hükümlerinden herhangi birinin değiştirilmesini 
arzu ettiği hallerde, her iki Sözleşen Taraf yetkili makamlarının bıı maksatla birbirleriyle danışma
larını istiyebilecek ve bu danışma, istek tarihinden itibaren sayılmak üzere 60 günlük bir süre içinde 
başlıyacaktır. Anılan makamların kararlaştırdıkları her değişiklik, diplomatik nota teatisi su
retiyle teyit edildikten sonra yürürlüğe girecektir. 

Genel mahiyette çok taraflı bir Havacılık Sözleşmesi her iki Sözleşen Taraf için yürürlüğe 
girdiği takdirde, Taraflar işbu Anlaşma ve Eki hükümlerinin anılan Sözleşme hükümleri ile uy
gunluğunu sağlamak maksadiyle danışacaklardır. 

Madde — 9 

a) Sözleşen Taraflar, işbu Anlaşmanın veya Ekinin yorumlanmasına ve uygulanmasına mü
taallik olup, karşılıklı görüşme yolu ile halledilemiyen herhangi bir uyuşmazlığı hakeme sunmayı 
kabul ederler. 

b) Böyle bir uyuşmazlık, 7 Aralık 1944 te Şikago'da imzalanan Milletlerarası Sivil Havacı
lık Sözleşmesi ile kurulan Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyine arzolunacaktır. 

c) Bununlaberaber Sözleşen Taraflar, aralarında anlaşarak, uyuşmazlığı bir Hakem Mahkeme
sine yahut tâyin edecekleri herhangi bir şahıs veya teşekküle sunarak ta halledebilirler. 

d) Sözleşen Taraflar verilecek hükme riayet etmeği taahhüt ederler. 

^..Sayısı: 74)] 



Madde — 10 

Sözleşen Taraflardan herbiri işbu Anlaşmaya son vermek istediğini öteki Tarafa Nota ile bil
direbilir. Böyle bir son verme Taralarm anlaşması ile, müddetin son bulunmasından önce ip
tal edilmedikçe, Notanın öteki Tarafça alınması tarihinden 12 ay sonra hüküm ifade edecektir. 

Madde — 11 

Anlaşma, mümkün olan en kısa müddet içinde Ankara'da yapılacak bir Nota teatisi tarihinde 
yürürlüğe girecektir. 

Yukardakileri tasdikan imzaları aşağıda bulunan ve Hükümetleri tarafından usulü dairesinde 
yetkilendirilmiş olan temsilciler işbu Anlaşmayı imza etmiş ve mühürlemişlerdir. 

30 Haziran 1947 tarihinde Ankara'da Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Danimarka Hükümeti 
adına adına 

Fuad Carım Frank Le Sage de 
Fontenay 

Anlaşma Eki 

A) İşbu Anlaşma gereğince tâyin edilecek Türk Hava Ulaştırma teşebbüslerine, Danimarka 
Ülkesi üzerinde transit uçuş ve teknik tevakkuf hakları ile aşağıda gösterilen yolları takiben Da
nimarka'da Milletlerarası yolcu, posta ve yük almak ve boşaltmak hakkı verilmiştir: 

Her iki istikamette olmak üzere, mutavassıt noktalar tarikiyle, Türkiye'den Danimarka'ya ve 
daha ilerdeki memleketlere. 

B) Keza, işbu Anlaşma gereğince tâyin dilecek Danimarka Hava Ulaştırma teşebbüslerine Türkiye 
Ülkesi üzerinde transit uçuş ve teknik tevakkuf hakları ile, aşağıda gösterilen yolları takiben Ankara 
ve İstanbul'da Milletlerarası yolcu, posta ve yük almak ve boşaltmak hakkı verilmiştir: 

Her iki istikamette olmak üzere, mutavassıt noktalar tarikyile, Danimarka'dan Türkiye'ye ve 
daha ilerdeki memleketlere. 

C) Sözleşen Taraflardan her birinin, bir hava seferini işletmeye başlamadan önce öteki Tarafa, 
onun ülkesine giriş ve ülkesinden çıkış için tasarladığı yönleri bildirmesi ve bunun üzerine öteki 
Tarafın, kendi ülkesine giriş ve çıkış noktaları ile, ülkesi üzerine takip edilecek olan uçuş yolunu 
göstermesi Taraflarca kabul olunmuştur. 

• > • • « < ' 
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S. Sayısı: 73 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Kırallık Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 

kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma Komisyonları raporları 
(1 /231) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/866, 6/2403 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Kırallık Hükümeti arasında akit ve imza olunan Ha
va Ulaştırmalarına dair Anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 11 . VII . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ta
sarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R .Peker 

Gerekçe 

Hükümetimizin de katılması ile 7 Aralık 1944 tarihinde Şikago'da imzalanan ve 4749 sayılı 
Kanunla onanmış olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmaları hükümleri dâhilinde Gumhuriyet 
Hükümeti ilk olarak İngiltere Kırallığı ve Amerika Birleşik Devletleri ile 12 Şubat 1946 günü 
birer Hava Ulaştırmaları Anlaşması yapmış ve bunlar Mayıs 1946 ayında Yüksek Meclisçe onan
mıştır. 

Bu başlangıç, sırası ile, İsveç, Fransa, Holânda ve Çekoslovakya Hükümetleriyle aynı mahi
yette akdolunan Anlaşmalar takip etmiştir ki, bugün cümlesi kanuniyet kesbeylemiş bulunuyor. 

Bahis konusu iki taraflı Anlaşmaların Yüksek Meclise sunulması sırasında da arzolunduğu üze
re, Şikago'da kurulan sistemin işlemesi, çeşitli üye Devletler arasında yapılacak iki taraflı An
laşmalar akdine bağlı olduğunu gözönünde tutan Cumhuriyet Hükümeti, şimdiye kadar çeşitli 
Devletlerle yaptığı Anlaşmalardan başka, diğer Devletlerle de faydalı ve gerekli Anlaşmalar sağ
lamaya devam eylemektedir. Bu cümleden olarak komşumuz Irak Kırallığı Hükümetinin Anlaşma 
akdine mütedair teklifi üzerine görüşmelere başlanmış ve 30 Haziran 1947 gününde Anlaşma met
ni Ankara 'da imzalanmıştır. 

Anlaşma hükümleri, geniş ölçüde bundan önce akdolunan Anlaşmalardan mülhem olup müteka
biliyet esasına dayanmaktadır. Bu Anlaşmanın yegâne hususiyeti Ekinin, Bermuda'da kabul 
edilen Milletlerarası Hava Anlaşmaları tiplerinden ikincisinin yani zararlı rekabeti önliyen tipin 
örnek ittihazı suretiyle tanzim edilmiş olmasıdır. Bu Anlaşma komşu bir Devletle akdine başlanan 
bir seri Anlaşmalara muvazi olarak her iki tarafın menfaatlerini gözönünde tutmakta ve memleket
lerimiz münasebetlerinin gelişmesini istihdaf etmektedir. Ezcümle bu Anlaşmada, iki taraf Hava 
Ulaştırmaları işletmelerinin sefer ve yolcu sayısı ile tarife bakımlarından birbirlerine zarar verme
lerini önliyecek hükümler mevcut bulunmaktadır, ki bunun sağlıyacağı faydalar arzdan müstağni
dir. Bahusus ki, her iki taraf pek yakında karşılıklı sefer ihdasını tasarlamaktadır. 

Anlaşma hükümlerine göre her iki taraf iki memlekette cari olan hava seyrüseferine muta-
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allik mevzuata uyacaktır. Irak uyakları Ankara ve İstanbul'a uğrıyacaklar ve her iki yerde mil
letlerarası yolcu, yük ve posta bırakıp alabilecekler, fakat iki şehir arasında ulaştırma yapamıya-
caklardır. Mütekabilen Türk uçakları İrak'ta Bağdad ve Basra'ya inecekler, her iki yerde millet
lerarası yolcu, yük ve posta bırakıp alabilecekler, fakat bu iki şehir arasında ulaştırma yapamıya-
caklardır. 

Anlaşmanın veya Ekinin yorumlanması yahut uygulanması yolunda Anlaşan tarafların karşı
lıklı görüşme yolu ile halledemiyecekleri hususlar Hakeme sunulacaktır. Böyle bir uyuşmazlık ya 
Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyine, yahut iki tarafın tâyin edeceği herhangi bir şa
hıs veya teşekkülün hakemliğine arzolunacaktır. 

Bir taraftan Irak hava seferlerinin Irak'tan memleketimize gelmesi, diğer taraftan bizim ser
vislerimizin Irak'a gitmesi suretiyle iki komşu memleket arasında başlıyacak olan bu karşılıklı hava 
ulaştırmaları, tarihî bağlarla birbirine bağlı bulunan milletlerimizi yekdiğerine daha ziyade yak
laştırmış olacaktır. Bundan başka sağlanacak ekonomik ve kültürel faydalar da gözönünde tutula
rak Anlaşmanın onanması Yüksek Meclisin tasvibine arzolunur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

13.1.1948 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Kı-
rallık Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına 
dair olan ve 30 Haziran 1947 tarihinde Ankara'
da imzalanan Anlaşmanın tasdiki hedefini güden 
kanun tasarısı Komisyonumuzca incelendi. 

Bu Anlaşma 7 Aralık 1944 tarihinde Şikago'-
da imzalanan ve 4749 sayılı Kanunla onanmış bu
lunan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmaları 
hükümlerine uygun görüldüğünden Komisyonca 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna 
verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Bilecik Kocaeli Gazianteb 

M. 8. Esendal N. Erim Dr. A. Melek 
Afyon Karahisar Aydın 

Dr. C. Tunca Dr. M. Germen 
İmzada bulunmadı 

Burdur İstanbul İzmir 
F. Altay E. Akaygen Yücel 

Konya Kütahya Manisa 
A. it. Türel A. Gündüz A. E. Artunkal 

Samsun Sinob 
G. Bilsel Y. K. Tengirşcnk 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/231 
Karar No. 6 
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Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 26 . I . 1948 

Esas No. 1/231 
Karar No. 4 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Kı-
rallık Hükümeti arasında Hava Ulaştırmaları
na dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Ku
rulunca 11 . VII . 1947 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan ve Dışişleri Ko
misyonunca görüldükten ve aynen kabul edil
dikten sonra Komisyonumuza havale buyuru-
lan kanun tasarısı ile Anlaşma ve Eki Komisyo
numuzun 21 . I . 1948 tarihindeki toplantısında 
Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları temsilcileri 
ile Devlet Havayolları İdaresi Genel Müdür mu
avini hazır oldukları halde incelendi. 

Bu Anlaşmanın 7 . XII . 1944 tarihinde Şi-
kago'da imzalanan Milletlerarası sivil havacı
lık anlaşmalariyle kurulmuş olan sistemin işle
mesi için üye Devletler arasında yapılması ica-
beden iki taraflı anlaşmalar silsilesine dâhil 
olduğu görülmüştür. 

Gerekçesinde de yazılı olduğu üzere bu An
laşmanın Eki için Yunan ve Lübnan Hükümet
leri ile yapılmış olan anlaşmalarda olduğu veç
hile Bermuda'da kabul edilmiş olan Hava An
laşmaları tiplerinden ikinci tipin yani karşılıklı 
uşak seferleri sayısında, uçak ücret tarifelerin
de ve uçakların yolcu taşıma kabiliyetleri iti
bariyle hacımlarmda mütekabiliyet ve muade
leti sağlıyan ve iki memleket arasında bu yön
lerde zararlı rakabeti önliyen tipin esas olarak 
kabul edilmiş olduğu verilen izahattan anla
şılmış bulunmaktadır. 

Anlaşmanın ve Ekinin bu hususi vasıf ve 
şartlar dâhilinde iki memleket arasındaki hava 
seferlerinin gelişmesini Bağlıyacağına ve metin
lerin de Şikago Anlaşmaları esaslarına ve mü
tekabiliyet prensibine uygun olarak tanzim edil
miş bulunduğuna komisyonumuzca kanaat hâ
sıl edilmiştir. 

Anlaşma Ekinin 5 nci maddesinin (B) fık
rasının sonundaki (Seferlere başlamıyacaklar-
dır) ibaresinin yanlışlıkla (Başlıyacaklardır) 
suretinde yazılmış olduğu görülmüş ve bunun 
bir yazı hatası olduğu Dışişleri Bakanlığı tem
silcisi tarafından da beyan ve izah olunmuştur. 
Bu itibarla Anlaşma Ekinin 5 nci maddesinin 
(B) fıkrasının sonunun (Seferlere başlamıya-
eaklardır) şeklinde tashih olunmak suretiyle 
Anlaşma ye Anlaşma Ekinin onanmasına ve ka
nun tasarısındaki maddelerin Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmesine oybirliğiyle 
karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ulaştırma Ko. Bu rapor 

Başkanı Sözcüsü Kâtip 
Çoruh Niğde Erzurum 

A. B. E rem V. Sandal 8. Altuğ 
Aydın Edirne Kayseri 

M. Aydın M. E. Ağaoğullan F. Seler 
Kocaeli Ordu Ordu 

F. Balkan Dr. V. Demir Amiral H. Oökdalay 
Sivas 

H. Işık 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Kıral-
lık Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına dair 

olan Anlaşmanın onanması hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Irak Kırallık Hükümeti arasında Anka
ra'da 30 Haziran 1947 tarihinde akit ve imza 
edilmiş olan Hava Ulaştırmalarına dair Anlaş
ma ile Eki onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihimle 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
/?. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

/ / . Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Beşat Ş. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Coşkan 
Ulaştırma Bakanı 

k Koçak 
Çalışma Bakanı 

Dr. S. Irmak 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. Ökmen 
Adalet Bakanı 

#. Devrin 
içişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
/ / . N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C K. încedayı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 
Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. înan 
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TÜRKIYE CUMHURIYET! HÜKÜMET! İLE IR AK KIRALLIĞI ARASINDA HAVA ULAŞTIR-

MALARıNA DAÎR ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Kırallık Hükümeti; 
Türkiye ile Irak arasında hava ulaştırmalarına dair bir Anlaşma yapmaya karar vrerek, 
Bu maksatla usulü dairesinde yetkilendirilmiş temsilciler tâyin etmişler ve bunlar aşağıdaki 

hükümler üzerinde anlaşmışlardır: 

Madde —• 1 

Sözleşen Taraflar, ilişik Ekte sayılan milletlerarası havayollarının ve seferlerinin kurulması 
için, işbu Ekte gösterilen hakları birbirlerine verirler; anılan seferlere, kendisine bu haklar 
verilen Sözleşen Tarafın ihtiyarına göre derhal veya daha ileri bir tarihte başlanabilir. 

Madde — 2 

a) Sözleşen Taraflardan biri tarafından diğer Sözleşen Tarafa kurulması hakkı verilen h/r-
bir hava seferi, bu son Taraf, anılan seferi işletmek için bir veya birkaç hava ulaştırma teşebbüsü 
tâyin eder etmez, işletmeye açılabilecektir. Bu hakkı veren Sözleşen Taraf, işbu maddenin (b) 
fıkrası ve 6 ncı madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, böylece tâyin olunan hava ulaştırma 
teşebbüsüne veya teşebbüslerine gereken işletme müsaadesini gecikmeksizin verecektir. 

b) Yukarda anılan hakları veren Sözleşen Taraf, böylece tâyin edilen hava ulaştırma te
şebbüsünü veya teşebbüslerini işbu Anlaşmada derpiş olunan seferlere başlamaya mezun kılmadan 
önce, kendilerinden, ülkesinde yürürlükte bulunan kanun ve nizamlar gereğince hüviyetlerini ispat 
edici mahiyette her türlü vesikalar vermelerini istiyebilecektir. 

c) ilgili Hükümetlerce tâyin olunabilecek bazı bölgelerde milletlerarası bir hava seferinin ku
rulması, yetkili askerî makamların tasvibine sunulacaktır. 

Madde — 3 

a) Sözleşen Taraflardan herbiri, öteki Taraf hava ulaştırma teşebbüslerinin kendi hava 
alanlarını kullanmaları ve başka kolaylıklardan faydalanmaları karşılığı olarak alacağı veya alın
masına müsaade edeceği harçların, milletlerarası benzer seferlerde kullanılan kendi millî uçak
larınca anılan hava alanlarını kullanma ve kolaylıklardan faydalanma karşılığı olarak ödenecek 
harçlardan daha yüksek olmasını kabul eder. 

b) Sözleşen Taraflardan birinin ülkesine, öteki Sözleşen Tarafça tâyin edilen hava ulaş
tırma teşebbüsü tarafından veya böyle bir teşebbüs hesabına, ithal edilip münhasıran bu teşebbüs 
uçakları tarafından kullanılacak yakıtlar, makine yağları ve yedek parçalar, gümrük resimleri, 
muayene ücretleri veya diğer millî resim ve harçların alınması hususunda millî hava ulaştırma 
teşebbüslerine veya en ziyade müsaadeye mazhar millet hava ulaştırma teşebbüslerine uygulanan 
işlemden faydalanacaklardır. 

c) Ekte tarif edilen havayollarını ve seferlerini işletmeye izinli Sözleşen Tarafın hava ulaş
tırma teşebbüslerine ait sivil uçaklarda bulunan yakıtlar, makine yağları, yedek parçalar, mu
tat teçhizat ve uçak kumanyası, anılan uçaklar tarafından öteki Sözleşen Tarafın ülkesi üzerindeki 
uçuşlar esnasında kullanılsa veya sarfedilsebile. bu Taraf ülkesine giriş veya bu ülkeden çıkışta. 
gümrük resimleri, muayene ücretleri veya diğer benzer resimlerden muaf tutulacaklardır. 

Madde — 4 

Sözleşen Taraflardan birinin verdiği veya muteber tanıdığı ve henüz müddeti geçmemiş hava 
seyrüsefer şehadetnameleri, uçuşa elverişlilik bröveleri ve lisanslar, Ekte gösterilen havayol
larının ve seferlerinin işletilmesi için öteki Sözleşen Tarafça da muteber tanınacaktır. 
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Ancak, Sözleşen Taraflardan herbiri, kendi uyruklarına diğer bir Devlet tarafından veril

miş olan uçuşa elverişlilik brövelerini ve lisansları, kendi ülkesi üzerinde yapılacak uçuşlar 
için muteber tanımamak hakkını muhafaza eder. 

Madde — f> 

a) Sözleşen Taraflardan birinin, Milletlerarası hava seyrüseferinde kullanılan uçakların kendi 
ülkesine giriş ve çıkışı hakkındaki veya anılan uçakların kendi ülkesi sınırları içinde bulunduk
ları müddetçe işletilmesi ve seyrüseferi ile ilgili kanun ve nizamları öteki Sözleşen Taraf hava 
ulaştırma teşebbüsünün veya teşebbüslerinin uçaklarına da uygulanacaktır. 

b) Yolcular, mürettebat ve uçakla mal gönderenler, gerek şahsan, gerekse kendi nam ve he
saplarına hareket eden bir üçüncü şahıs vasıtasiyle, Sözleşen Taraflardan herbirinin ülkesinde, 
giriş, çıkış formaliteleri, göç, pasaport ve karantina işlerine mütaallik bulunanlar gibi yolcular, 
mürettebat ve malların memlekete giriş, memlekette kalış ve memleketten çıkışını tanzim eden 
kanım ve nizamlara riayetle mükellef olacaklardır. 

Madde — 6 

Sözleşen Taraflardan herbiri, öteki Sözleşen Tarafça tâyin edilen bir hava ulaştırma teşebbüsü 
mülkiyetinin esaslı kısmının ve fiilî murakabesinin bu son Taraf uyruklularının elinde bulun
duğuna kanaat getirmediği hallerde veya bu teşebbüs, ülkesi üzerinde faaliyette bulunduğu Dev
letin kanun ve nizamlarına, yukardaki 5 nci maddede işaret olunduğu şekilde riayet etmediği 
veya işbu Anlaşmanın kendisine yüklediği vecibeleri yerine getirmediği takdirde bu teşebbüse iş
letme müsaadesi vermeyi reddetmek veya verilmiş olan müsaadeyi geri almak hakkını muhafaza 
eder. 

Madde — 7 

İşbu Anlaşma ve buna dayanarak yapılacak bütün mukaveleler Milletlerarası Sivil Havacılık 
Teşkilâtı nezdinde tescil ettirilecektir. 

Madde — 8 

Sözleşen Taraflardan biri, işbu Anlaşma Eki hükümlerinden herhangi birinin değiştirilmesini 
arzu ettiği hallerde, her iki Sözleşen Taraf yetkili makamlarının bu maksatla birbirleriyle danış
malarını istiyebilecek ve bu danışma, istek tarihinden itibaren sayılmak üzere 60 günlük bir 
süre içinde bağlıyacaktır. Anılan makamların kararlaştırdıkları her değişiklik, diplomatik nota 
teatisi suretiyle teyit edildikten sonra yürürlüğe girecektir. 

Genel mahiyette çok taraflı bir Havacılık Sözleşmesi her iki Sözleşen Taraf için yürürlüğe gir
diği takdirde, Taraflar işbu Anlaşma ve Kki hükümlerinin anılan Sözleşme hükümleri ile uygunlu
ğunu sağlamak maksadiyle danışacaklardır. 

Madde — 9 

a) Sözleşen Taraflar, işbu Anlaşmanın veya Ekinin yorumlnmamna ve uygulanmama müta
allik olup, karşılıklı görüşme yolu ile halledileıniyen herhangi bir uyuşmazlığı hakeme sunmayı ka
bul ederler. 

b) Böyle bir uyuşmazlık, 7 Aralık 1944 te Şikago'da imzalanan Milletlerarası Sivil Hvacılık 
Sözleşmesi ile kurulan Milletlerarsı Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyine arzolunacaktır. 

e) Bununla beraber Sözleşen Taraflar, aralarında anlaşarak, uyuşmazlığı bir Hakem Mahke
mesine, yahut tâyin edecekleri herhangi bir şahıs veya teşekküle sunarak da halledebilirler. 

d) Sözleşen Taraflar verilecek hükme riayet etmeyi taahhüt ederler. 
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.Madde — 10 

« Ülke » tâbiri, 7 Aralık 1944 te Şikago'da imzalanan Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesi
nin 2 nci maddesinde derpiş olunan mânyı ifade edecektir. 

Yukardaki hüküm, metinde aykırı bir kayit bulunmadığı takdirde, işbu Anlaşma ve Eki için 
muteber sayılacaktır. 

Madde — 11 

Sözleşen Taraflardan herbiri, işbu Anlaşmaya son vermek istediğini öteki Tarafa nota ile 
bildirebilir. Böyle bir son verme, Tarafların anlaşması ile, müddetin son bulmasından önce iptal 
edilmedikçe, Notanın öteki Tarafça alınması tarihinden 12 ay sonra hüküm ifade edecektir. 

Madde — 12 

Tasdiknameler, mümkün olan en kısa zamanda Ankara'da teati edilecektir. Anlaşma, tasdikna
melerin teatisi tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Yukardakileri tasdikan, imzaları aşağıda bulunan ve Hükümetleri tarafından usulü dairesinde 
yetkilendirilmiş olan temsilciler işbu Anlaşmayı imza etmiş ve mühürlemişlerdir. 

30 Haziran 1947 tarihinde Ankara'da Türkçe ve Arapça ikişer nüsha olarak yapılmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti îrak Kırallığı Hükümeti 

adına adına 
ftW"7 Carım Ekrem, Müştak 

Anlaşmanın Eki 

1. —- İşbu Anlaşma ve Eki gereğince mezun kılınmış olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
hava ulaştırma teşebbüslerine, Irak toprakları üzerinden inmeden geçmek ve bu topraklara ti
cari olmıyan sebeplerle inmek hakkı ile aşağıda gösterilen yollar üzerinde milletlerarası yolcu, 
yük ve posta almak ve boşaltmak hakkı verilmiştir: 

Her iki istikamette olmak üzere, Türikye'de ve diğer yurtlar topraklarında, mutavassıt nok
talar tarikiyle veya doğrudan doğruya, Ankara 'dan Bağdad - Basra'ya ve daha ilerdeki memle
ketlere, 

2. — İşbu Anlaşma ve eki gereğince mezun kılınmış olan 
Hükümeti hava ulaştırma teşebbüslerine, üzerinden inmeden geçmek ve bu topraklara ticari 

olmıyan sebeplerle inmek hakkı ile aşağıda gösterilen yollar üzerinde milletlerarası yolcu, yük ve 
posta almak ve boşaltmak hakkı verilmiştir: 

Her iki istikamette olmak üzere, I rak ' ta ve diğer yurtlar topraklarında, mutavassıt noktalar 
tarikiyle veya doğrudan doğruya, Bağdad'dan Ankara - İstanbul'a ve daha ilerdeki memleket
lere. 

3. — İşbu Anlaşma ve Ekine mevzu olan hava seferlerinin kurulması ve işletilmesinde aşağıdaki 
prensipler uygulanacaktır: 

a) İmkân nispetinde düşük ve salim ekonomik prensiplerle bağdaşan tarifeler uygulanması 
suretiyle hava yolculuğunun, insanlığın genel refahı bakımından arzettiği faydaların yayılması
nın en geniş şekilde teşvik ve tahrik, hava yolculuğunun milletlerarasında dostça anlayış ve 
iyi niyetin vasıtası olarak teşviki ve aynı zamanda bu yeni ulaştırma vasıtasının, iki memleketin 
müşterek refahı bakımından arzettiği çok sayıda her türlü faydaların sağlanması şayanı arzudur. 

b) Seyahat eden kimselere sağlanmış bulunan hava ulaştırma kolaylıkları, halkın bu gibi 
ulaştırmalara olan ihtiyacı ile sıkı surette bağlı olmalıdır. 
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e) iler iki memleketiu hava ulaştırma teşebbüsleri için, işbu Anlaşma ve Ekinde mevzu 
olan ve karşılıklı ülkeler arasında mevcut yol veya yollardan herhangi birini takiben hava sefer
leri kurulması hususunda müsait ve eşit imkânlar mevcut olamlıdır. 

d) işbu Anlaşma Ekinde yazılı uzak kurye seferlerinin Sözleşen Taraflar hava ulaştırma te
şebbüslerince işletilmesinde, karşı taraf hava ulaştırma teşebbüslerinin menfaatleri, işbu Tarafın 
aynı yollar üzerinde kısmen veya tamamen kurmuş bulunduğu seferleri haksız zararlara uğrat
mamak maksadiyle, gözönünde tutulacaktır. • 

e) Sözleşen Taraflar, işbu Anlaşma Ekine uygun olarak tâyin olunan hava ulaştırma teşeb
büsleri tarafından yapılacak seferler hacminin her şeyden önce, adıgeçen teşebbüsün milliyetini ta
şıdığı memleket ile ulaştırmanm nihai hedefi olan memleket arasındaki ulaştırma ihtiyaçlarına uy
gun bulunmasını kabul ederler. 

f) Sözleşen Taraflar, tarife ücretlerinin, idareli işletme, mâkul kâr haddi, seferin ve sürat 
ve rahat bakımından uçakların hususiyetlerindeki farkları da içine alan bütün ilgili âmilleri ve ay
nı zamanda aynı yol üzerinde sefer yapan diğer hava ulaştırma teşebbüslerince tatbik edilen tarife 
ücretlerini gözönünde tutarak mâkul bir esas dâhilinde tesbit etmeyi kabul ederler. 

4. — Bu hatlar üzerinde, işbu Anlaşma ve Ek'ine mevzu olan yolların bir veya birkaç nokta
sından üçüncü memleketlere veya üçüncü memleketlerden adıgeçen yolların bir veya birkaç nokta
sına yapılacak milletlerarası ulaştırma, yükleme ve boşaltma hakkı Sözleşen Taraflarca kabul olunan 
muntazam inkişaf genel prensiplerine ve hacim uygunluğu genel prensiplerine: 

a) Menşe ve mahreç memleketler arasındaki ulaştırma isteklerine; 
b) Uzak kurye seferleri işletmesi ihtiyaçlarına; 
c) Mahallî ve mantakavi seferler gözönünde tutularak geçilecek bölgelerde mevcut ulaştırma 

isteklerine; 
uygun olarak kullanılacaktır. 

5. — Sözleşen Taraflar aşağıdaki hususları aralarında kararlaştırmışlardır: 
a) Taraflardan birinin hava ulaştırma teşebbüsleri öteki Taraf ülkesinin herhangi iki noktası 

arasında kira veya ivaz karşılığında sefer yapmayacaklardır. 
b) Hava ulaştırma teşebbüsleri, uçak hacmi ve iki Devlet arasındaki ulaştırmaların hakkaniye

te uygun bir şekilde taksimi hususunda her iki Devlet yetkili havacılık idareleri arasında bir anlaş
maya varılmcaya kadar karşılıklı ülkeleri arasında ve tesbit edilen yollar üzerinde kira veya ivaz 
karşılığı seferlere başlamıyacaklardır. 

c) îşbu Anlaşma ile Ekinin hiçbir kısmı, Sözleşen Taraflardan birine veya onun hava ulaştırma 
teşebbüslerine hususi haklar sağlıyacak ve benzer hakların diğer herhangi bir Devletin hava 
ulaştırma teşebbüslerine tanınmasını önliyecek şekilde veya farklı işlem doğurur mahiyette sa-
yılmıyacak ve bu yolda yorumlanmıyacaktır. 

6. — Sözleşen Taraflardan her birinin, bir hava seferini işletmeye başlamadan önce öteki Ta
rafa, onun ülkesine giriş ve ülkesinden çıkış içintasarladığı yönleri bildirmesi ve bunun üzerine 
öteki Tarafın kendi ülkesine giriş, ve çıkış noktaları ile ülkesi üzerinde takip edilecek olan uçuş 
yolunu göstermesi Taraflarca kabul olunmuştur. 

> © < 
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S Sayısı: 75 
Türk iye Cumhuriyet i Hükümet i ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma Komisyonları raporları 

( 1 / 2 6 3 ) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 4 . X . 1947 

Sayı : 71 - 92 i, 6 - 2713 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasımla Hava Ulaştırma
larımı dair olan Anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 24 . X . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanım tasarısının 
gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

llükümel imi/.iıı de kahimasiyU? 7 Aralık l!)44 larihiude Şikago'da imzalanan ve 474!) sayılı Ka
mınla onanmış olan Milletlerarası sivil Havacılık Anlaşmaları hükümleri dâhilinde Cumhuriyet. 
Hükümeti ilk olarak ingiltere Kıralhğı ve Amerika Birleşik Devletleri ile 12 Şubat lî)4(i günü bi
rer Hava Ulaştırmaları Anlaşması yapmış ve bunlar Mayıs 1!)4fi ayında Yüksek Meclisçe onanmış
tır. 

Bu başlangıcı, sırasiyle, İsveç, Fransa, Uolânda ve Çekoslovakya Hükümetleriyle aynı mahi
yette akdolunan anlaşmalar takip etmiştir ki. bugün cümlesi kanımiyet kesbeylemiş bulunuyor. 

Bahis konusu iki Taraflı Anlaşmaların Yüksek Meclise sunulması sırasında da arzolundıığu 
üzere, Şikago'da. kurulan sisi emin işlemesi, çeşitli (vye Devletler arasında yapılacak iki Taraflı 
Anlaşmalar akdine bağlı olduğunu gözönünde tutan Cumhuriyet Hükümeti, şimdiye kadar muh
telif devletlerle yaptığı anlaşmalardan başka, diğer devletlerle de faydalı ve gerekli anlaşmalar 
sağlamaya devam eylemektedir. Bu cümleden olarak komşumuz Lübnan Cumhuriyeti Hüküme
tinin Anlaşma akdine mütedair teklifi üzerine görüşmelere başlanmış ve 16 Eylül 1947 günün
de anlaşma metni Ankara'da, imzalanmıştır. 

Anlaşma hükümleri, geniş ölçüde, bundan önce akdolunan anlaşmalardan mülhem olup müte
kabiliyet esasına dayanmaktadır. Bu Anlaşmanın yegâne hususiyeti, bundan evvel komşumuz Irak 
ve Yunan Hükümetleriyle akdettiğimiz Anlaşmalar gibi. Ekinin BermudaYla kabul edilen Millet
lerarası Hava Anlaşmaları tiplerinden ikincisinin, yani zararlı rekabeti önliyen tipin örnek 
ittihazı suretiyle düzenlenmiş olmasıdır. Bu Anlaşma, komşu Devletlerle akdine başlanan bir seri 
Anlaşmalara muvazi olarak her iki tarafın menfaatlerini gözönünde tutmakta, ve memleketleri
miz münasebetlerinin gelişmesini istihdaf etmektedir. Ezcümle bu Anlaşma, iki Taraf hava ulaş
tırmaları işletmelerinin sefer ve yolcu sayısiyle tarife bakımlarından birbirlerine zarar vermesini ön-
liyecek hükümler mevcut bulunmaktadır ki bunun sağlıyacağı faydalar arzdan müstağnidir. 



Anlaşma hükümlerine göre her iki Taraf iki memlekette cari olan hava seyrüseferine mütaal-
lik mevzuata uyacaktır. Lübnan uçakları Ankara ve İstanbul'a uğrıyacaklar ve her iki yerde 
Milletlerarası yolcu, yük ve posta bırakıp alabilecekler, fakat iki şehir arasında bunlardan başka 
ulaştırma yapamıyacaklardır. Mütekabildi Türk uçakları Lübnan'da Trablus ve Berat 'a inecek
ler, her iki yerde Milletlerarası yolcu, yük ve posta bırakıp alabilecekler, fakat bu iki şehir ara
sında. bunlardan başka ulaştırma yapamıyackhırdır. 

Anlaşmanın veya Ekinin yorumlanması yahut uygulanması yolunda Anlaşan Tarafların kar
şılıklı görüşme yolu ile halledemiyecekleri hususlar hakeme sunulacaktır. Böyle bir uyuşmaz
lık ya Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyine, yahut iki Tarafın tâyin edeceği herhangi 
bir .şahıs veya teşekkülün hakemliğine arzolunacaktır. 

Bir taraftan Lübnan hava servislerinin Lübnan'dan memleketimize gelmesi, diğer taraftan bi
zim servislerimizin Lübnan'a gitmesi suretiyle iki komşu memleket arasında başlıyacak olan bu 
karşılıklı hava ulaştırmaları, tarih? bağlarla birbirine bağlı bulunan milletlerimizi yekdiğerine 
daha ziyade yaklaştırmış olacaktır. Bundan başka sağlanacak ekonomik ve kültürel faydalar da 
gözönünde tutularak mezkûr Anlaşmanın onanması Yüksek Meclise sunulmuştur, 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/2(M 13 . f . 19 İS 
Karar No. 1 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştır- Dışişleri Komisyonu 
malarına dair olan Anlaşmanın onanması hak- Başkanı Sözcü Katip 
kındaki kanun tasarısı Komisyonumuzda ince- Bilecik Kocaeli Caziaııteb 
lendi. XI. Ş. Esnuhtl :V. Erim l)r. A. M<l-d; 

7 Aralık 11)44 tarihinde ŞikagoMa imzalan- A | > M K a l , l h i s f l I . A y ( { l M 

mis olan ve 4740 savdı Kanunla onanmış bulu
nan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmaları 
hükümlerine uygun görülen ve evvelce İngil
tere. Amerika Birleşik Devletleri, tsveç, Fran
sa, Bol ânda v-.1 Çekoslovakya ile akdolıınan 
Anlaşmalar mahivetindc olan bu Anlaşmanın 

Dr. ('. Tırtıra Dr. M. ({ermen 
İmzada bulunmadı 

Burdur İstanbul îzmir 
F. Miaı/ 1/. E. ALamjaı II.Â.Yvc<l 
Koııva Manisa Kütahva 

tasdiki hedefini güden kanun tasarısı kabul A- K- Türe! A.R.ArtunhuI A. Gündüz 
olunmuştur. .Samsun Sitıob 

Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna. C flilsr'l Y. K. Ten</irs< ></,• 
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Ulaştırma Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/263 
Karar No. 6 

26 . I . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti IIükümeti ile Lübnan 
Cumhuriyeti Hükümeti arasmda Hava Ulaştır
ın alarma dair olan Anlaşmanın onanması hak
kında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanıp Bakan
lar Kurulunca 24 . X . 1947 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan ve Djşişleri 
Komisyonunca görüldükten ve aynen kabul 
edildikten sonra Komisyonumuza havale buyu-
rulan kanun tasarısı ile Anlaşma ve Eki Ko
misyonumuzun 21 . I . 1948 tarihindeki toplan
tısında, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları tem
silcileri ile Devlet Havayolları idaresi Genel 
Müdür muavini hazır oldukları halde incelendi. 

Bu Anlaşmanın 7 . XII . 1944 tarihinde Şika-
go'da imzalanan Milletlerarası Sivil Havacılık 
Anlaşnıalariylo kurulmuş olan sistemin işlemesi 
için üye Devletler arasmda yapılması icap eden 
iki Taraflı anlaşmalar silsilesine dâhil olduğu 
görülmüştür. 

Gerekçede de yazılı olduğu üzere bu Anlaş
manın Eki için Yunan ve Irak Hükümetleri ile 
yapılan Anlaşmada olduğu gibi Bermuda'da 
kabul edilmiş olan Hava Anlaşmaları tiplerin
den ikinci tipin yani karşılıklı uçak seferleri 
sayısında ve uçak ücret tarifelerinde ve uçak
ların yolcu taşıma kabiliyetleri itibariyle hacim-
larmda mütekabiliyet ve muadeleti sağlıyan ve 
iki memleket arasında İm yönlerde zararlı reka
beti Öuliyeu tipin esas olarak kabul edilmiş ol
duğu verilen izahattan anlaşılmış bulunmakla
dır. 

Anlaşmanın ve Ekinin bu hususi vasıf ve 

şartlar dâhilinde iki memleket arasındaki hava 
seferlerinin gelişmesini sağlıyacağma ve me
tinlerin de Şikago Anlaşmaları esaslarına ve 
mütekabiliyet prensipine uygun olarak tanzim 
edilmiş bulunduğuna Komisyonumuzca kanaat 
hâsıl edilmiştir. 

Anlaşma Einin 5 nci maddesinin (B) fıkra
sının sonundaki (Seferlere başlamıyacaklardır.) 
ibaresinin yanlışlıkla (Başlıyacaklardır) suretin
de yazılmış olduğu görülmüş ve bunun bir yazı 
hatası olduğu Dışişleri Bakanlığı temsilcisi 'tara
lından da beyan ve izah olunmuştur. Bu iti
barla Anlaşma Ekinin 5 nci maddesinin (Bj 
fıkrasının sonunun (Seferlere başlamıyacaklar
dır.; şeklinde tashih olunmak suretiyle Anlaş
ma ve Anlaşma Ekinin ve onanmasına ve ka
nun tasarısındaki maddelerin Hükümetin tekli
fi veçhile aynen kabul edilmesine oybirliğiyle 
karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Ko. Bu Rapor 
Başkanı Sözcüsü Kâtip 

Çoruh Niğde Erzurum 
A. R. E rem V. Sandal S. Al tuğ 

Aydın I Edirne Kayseri 
M. Aydın M. E. Ağaoğullan F. Seter 

Kocaeli Ordu Ordu 
F Balkan Dr. V. Demir A. H. Gökdalay 

Sivas 
/ / . Işık 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan 
(' ıtmhuriyeli II ilk itmeli (ırasında ilana Ulaştır-
malarına dair olan Anlaşmanın (inanması hak

kında kanun tasarısı 

MA DDL 1. - - Türkiye Cumlıııriyeli Hükü
meti ile Lübnan Dıımlmriyeti Hükümeti arasın
da Ankara.Ma Ki Lylul H)47 tar ihinde akil, ve 
imza edilmiş olan Hava (flaşlırinalarına dai r 
Anlaşma ile Lki onanmıştır . 

MADDL 2. -•• Bvı kanun yayımı ' tarihinde 
yürü İniğe girer. 

MADDL .'!. Bu kanunu Hakanlar Kurulu 
yürül ür. 

Başbakan Devlel Bakanı 
il. Saka Başlı. Yardımcısı 

Hamlen 
Devlet Hakanı AdalH Bakam 
.'/. .! Hatıla S. penin 

Dışişleri Hakanı Maliye Hakanı 
X. Sadak II. A'. A'.- sinir 

.Millî Savunma Bakanı İcişL'i'i Hakanı 
Münir Hırs,/ M. I!. Cdl< 

Millî Lğifim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
h'eşat S. Sin r (!ül< k 

Ekonomi B a k a n ı Sa. ve So. Y. B a k a n ı 
(". /•:kin Dr. H. I : 

Gümrük ve Tekel Bakan ı Tar ım Bakanı 
Ş. Adatan T. Caşhtın 

Ulaştırma Bakanı Ticare t Bakan ı 
ş . Kocal: M. X. ili'tndüıal }> 

Çalışma Bakan ı 
T. /;. Ilalla 
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- a -
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LÜBNAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ABA 

SINDA HAVA ULAŞTIRMALARINA DAİR ANLAŞMA 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti, 
Türkiye ile Lübnan arasında hava ulaştırmalarına dair bir Anlaşma yapmaya karar vererek, 
Bu maksatla usulü dairesinde yetkilendirilmiş temsilciler tâyin etmişler ve bunlar aşağıdaki 

hükümler üzerinde anlaşmışlardır: 

Madde — 1 

ÖÖzleşen Taraflar, ilişik Ekte sayılan milletlerarası, hava yollarının ve seferlerinin kurulması 
için, işbu Ekte gösterilen hakları birbirlerine verirler; anılan seferlere, kendisine bu haklar ve
rilen Sözleşen Tarafın ihtiyarına göre derhal veya daha ileri bir tarihte başlanabilir. 

Madde — 2 

a) Sözleşen Taraflardan biri tarafından diğer Sözleşen Tarafa kurulması hakkı verilen herbir 
hava seferi, bu son Taraf, anılan seferi işletmek için bir veya birkaç hava ulaştırma teşebbüsü tâ
yin eder etmez, işletmeye açılabilecektir. Bu hakkı veren Sözleşen Taraf, işbu maddenin (b) fıkrası 
ve 6 neı madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, böylece tâyin olunan hava ulaştırma teşebbüsüne 
veya teşebbüslerine gereken işletme müsaadesini gecikmeksizin, verecektir. 

h) Yukarda anılan hakları veren Sözleşen Taraf, böylece tâyin «dilen hava ulaştırma teşebbü
sünü veya leşbbüslerini işbu Anlaşmada derpiş olunan se i erlere başlamaya mezun kılmadan önce, 
kendilerinden ülkesinde yürürlükte bulunan kanun ve nizamlar gereğince hüviyetlerini ispat edici 
mahiyette her türlü vesikalar vermelerini istiyebilecektir. 

c) İlgili Hükümetlerce tâyin olunabilecek bazı bölgelerde milletlerarası bir hava seferinin kurul
ması, yetkili askerî makamların tasvibine sunulacaktır. 

Madde — 3 

a) Sözleşen Taraflardan herbiri, öteki Taraf hava ulaştırma teşebbüslerinin kendi hava alan
larını kullanmaları ve başka kolaylıklardan faydalanmaları karşılığı olarak alacağı veya alınma 
sına müsaade edeceği harçların, milletlerarası benzer seferlerde kullanılan kendi millî uçaklarınca 
anılan hava alanlarını kullanma ve kolaylıklardan faydalanma karşılığı olarak ödenecek harçlardan 
daha yüksek olmamasını kabul eder. 

b) Sözleşen Taraflardan birinin ülkesine, öteki Sözleşen Tarafça tâyin edilen hava ulaştırma 
teşebbüsü tarafından veya böyle bir teşebbüs hesabına, ithal edilip münhasıran bu teşebbüs uçak
ları tarafından kullanılacak yakıtlar, makine yağları ve yedek parçalar, gümrük resimleri, muayene 
ücretleri veya diğer millî resim ve harçların alınması hususunda millî hava ulaştırma teşebbüs
lerine veya. en ziyade müsaadeye mazhar millet hava ulaştırma teşebbüslerine uygulanan işlemden 
i a y d al anacaklardır. 

e.) Ekte tarif edilen havayollarını ve seferlerini işletmeye izinli Sözleşen Tarafın hava ulaş
tırma teşebbüslerine ait sivil uçaklarda bulunan yakıtlar, makine yağları, yedek parçalar, mûtat 
teçhizat ve uçak kumanyası, anılan uçaklar tarafından öteki Sözleşen Tarafın ülkesi üzerindeki uçuş
lar esnasında kullanılsa veya sarf edilse bile, bu Taraf ülkesine giriş veya bu ülkeden çıkışta, 
gümrük resimleri, muayene ücretleri veya diğer benzer resimlerden muaf tutulacaklardır. 

V i . 

Madde — 4 

Sözleşen Taraflardan birinin verdiği veya muteber tanıdığı ve henüz müddeti geçmemiş ha
va seyrüsefer şehadetnameleri, uçuşa elverişlilik bröveleri ve lisanslar, Ekte gösterilen hava 
yollarının ve seferlerinin işletilmesi için öteki Sözleşen Tarafça da muteber tanınacaktır. 

Ancak, Sözleşen Taraflardan her biri, kendi uyruklularına diğer bir Devlet tarafından verilmiş 
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olan uyuşa elverişlilik brövelerini ve lisansları, kendi ülkesi üzerinde yapılacak uçuşlar için 
muteber tanımamak hakkını muhafaza eder. 

. • - - - Madde - - 5 

a) Sözleşen Taraflardan birinin, milletlerarası hava seyrüseferlerinde kullanılan uçakların 
kendi ülkesine giriş ve çıkışı hakkındaki veya anılan uçakların kendi ülkesi sınırlan içinde bulun
dukları müddetçe işletilmesi ve seyrüseferi ile ilgili kanun ve nizamları öteki Sözleşen Taraf Ha
va ulaştırma teşebbüsünün veya teşebbüslerinin uçaklarına da uygulanacaktır. 

b) Yolcular, mürettebat ve uçakla mal gönderenler, gerek şahsan gerekse kendi nam ve he
saplarına hareket eden bir üçüncü şahıs vasıtası yle, Sözleşen Tarafların her birinin ülkesinde, 
giriş, çıkış formaliteleri, göç, pasaport ve karantina işlerine mütaallik bulunanlar gibi yolcular. 
mürettebat ve malların memlekete giriş, memlekette kalış ve memleketten çıkışını tanzim eden 
kanun ve nizamlara riayetle mükellef olacaklardır. 

Madde — t! 

Sözleşen Taraflardan lıerbiri, öteki Sözleşen Tarafça tâyin edilen bir Hava Ulaştırma teşebbü
sü mülkiyetinin esaslı kısmının ve fiilî murakabesinin bu son Taraf uyrukluklarının elinde bulun
duğuna kanaat getirmediği hallerde veya bu teşebbüs, ülkesi üzerinde faaliyette bulunduğu Devle 
tin kanun ve nizamlarına, -yukardaki 5 ııci maddede işaret olunduğu şekilde riayet etmediği veya 
işini Anlaşmanın kendisine yüklediği vecibeleri yerine getirmediği takdirde bu teşebbüse işletme 
müsaadesi vermeyi reddetmek veya verilmiş olan müsaadeyi geri almak hakkını muhafaza ed(M'. 

Ala.İde - 7 

İşbu Anlaşma ve buna dayanarak yapılacak bütün mukaveleler Milletlerarası Sivil Havacılık 
Teşkilâtı ııezdiııde tescil ettirilecektir. 

Madde — S 

Sözleşen Taraflardan biri, işbu Anlaşma Eki hükümlerinden herhangi birinin değiştirilmesini 
arzu ettiği hallerde, her iki Sözleşen Taraf yetkili makamlarının bu maksatla birbirleriyle danışma
larını istiyebilecek ve bu danışma, istek tarihinden itibaren sayılmak üzere 60 günlük bir süre 
içinde başhyacaktır. Anılan makamların kararlaştırdıkları her değişiklik, diplomatik Nota teatisi 
suretiyle teyit edildikten sonra yürürlüğe girecektir 

Cfenel mahiyette çok taraflı bir Havacılık Sözleşmesi her iki Sözleşen Taraf için yürürlüğe gir
diği takdirde, Taraflar işbu Anlaşma ve Eki hükümlerinin anılan Sözleşme hükümleri ile uygun
luğunu sağlamak nıaksadiyle danışacaklardır. 

Madde !l 

a) Sözleşen Taraflar, işbu Anlaşmanın veya İlkinin yorumlanmasına ve uygulanmasına mü 
taallik olup, karşılıklı görüşme yolu ile halledileni iyen herhangi bir uyuşmazlığı hakeme sunmayı 
kabul ederler. 

b) Böyle bir uyuşmazlık, 7 Aralık 1944 tcSikago'da imzalanan Milletlerarası Sivil .Havacı
lık Sözleşmesi ile kurulan Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyine arzoluııaeaktır. 

e) Bununlaberaber Sözleşen Taraflar, aralarında anlaşarak, uyuşmazlığı bir Hakem Mah
kemesine, yahut tâyin edecekleri herhangi bir şahıs veya teşekküle sunarak da halledebilirler. 

d) Sözleşen Taraflar verilecek hükme riayet etmeyi taahhüt ederler. 
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— 7 — 
Madde — 10 

«Ülke» tâbiri, 7 Aralık 1944 te Şikago'da imzalanan Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesi
nin 2 nei maddesinde derpiş olunan mânayı ifade edecektir. 

Yukardaki hüküm, metinde aykırı bir kayıt bulunmadığı takdirde, işbu Anlaşma ve Eki için 
muteber sayılacaktır. 

Madde --- 11 

Sözleşen Taraflardan her biri, işbu Anlaşmaya son vermek istediğini öteki Tarafa Nota ile bildi
rebilir. Böyle bir son verme, Tarafların anlaşması ile, müddetin son bulmasından önce iptal edil
medikçe, Notanın öteki Tarafça alınması tarihinden 12 ay sonra hüküm ifade edecektir. 

Madde —. 12 

Tasdiknameler, mümkün olan en kısa zamanda Ankara'da teati edilecektir. Anlaşma, tasdik
namelerin teatisi tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Yukardakileri tasdikan, imzaları aşağıda bulunan ve Hükümetleri tarafından usulü dairesin
de yetkilendirilmiş olan temsilciler işbu Anlaşmayı imza etmiş ve mühürlemişlerdir. 

16 Eylül 1947 tarihinde Ankara'da Türkçe ve Arapça ikişer nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti 
adına adına 

Fuad Carım .. . Michel Ayache 

Anlaşmanın Eki 

1. — işbu Anlaşma ve Eki gereğince mezun kılınmış olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ha
va ulaştırma teşebbüslerine, Lübnan toprakları üzerinden inmeden geçmek ve bu topraklara ti
cari olmıyan sebeplerle inmek hakkı ile aşağıda gösterilen yollar üzerinde milletlerarası yolcu. 
yük ve posta almak ve boşaltmak hakkı verilmiştir: 

Her iki istikamette olmak üzere, Türkiye'de ve diğer yurtlar topraklarında mutavassıt nok
talar tarikiyle veya doğrudan doğruya, Ankara 'dan Trablus - Berut 'a ve daha ilerdeki memle
ketlere, 

2. — tşbu Anlaşma ve Eki gereğince mezun kılınmış olan Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti ha
va ulaştırma teşebbüslerine, Türk toprakları üzerinden inmeden geçmek ve bu topraklara ticari 
olmıyan sebeplerle inmek hakkı ile aşağıda göstei'ilen yollar üzerinde milletlerarası yolcu, yük ve 
posta almak ve boşaltmak hakkı verilmiştir: 

Her iki istikamette olmak üzere, Lübnan'da ve diğer yurtlar topraklarında mutavassıt nokta
lar tarikiyle veya doğrudan doğruya, Berut 'dan Ankara - İstanbul'a ve daha ilerideki memleket
lere. 

3. — tşbu Anlaşma ve Ekine mevzu olan hava seferlerinin kurulması ve işletilmesinde aşağıda
ki prensipler uygulanacaktır: 

a) İmkân nispetinde düşük ve salim ekonomik prensiplerle b.-.ğdaşan tarifeler uygulanması 
suretiyle hava yolculuğunun, insanlığın genel rerahı bakımından arzettiği faydaların yayılmasının 
en geniş şekilde teşvik ve tahriki, hava yolculuğunun Milletlerarasında dostça anlayış ve iyi ni
yetin vasıtası olarak teşviki ve aynı zamanda bu yeni ulaştırma vasıtasının, iki memleketin müş
terek refahı bakımından arzettiği çok sayıda her türlü faydaların sağlanması şayanı arzudur. 

( S. Sayısı ; 75 ) 
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b) Seyahat eden kimselere sağlanmış bu lunan hava u laş t ı rma kolayl ıklar ı , ha lkın bu gibi 

ı bastırmalara olan iht iyacı ile sıkı su re t t e bağl ı olmalıdır . 
e) He r iki memleket in hava u laş t ı rma teşebbıısleri için, işbu Anlaşma ve Ekinde mevzu olan 

ve karşı l ıkl ı ü lkeler a ras ında mevcut yol veya yol lardan herhangi birini takiben hava seferleri 
kuru lmas ı hususunda müsai t ve eşit imkân la r mevcut olmalıdır. 

d ) t şbu Anlaşma E k i n d e yazılı uzak k u r y e seferlerinin Sözleşen Taraf la r hava u laş t ı rma 
teşebbüslerince işletilmesinde, karş ı Taraf hava ulaştırma teşebbüsler inin menfaat ler i , işbu Ta
rafın aynı yol lar üzer inde k ısmen veya t a m a m e n kurmuş bu lunduğu seferleri haksız zararlara. 
u ğ r a t m a m a k maksadiyle , gözönünde tu tu lacak t ı r . 

e) Sözleşen Taraf lar , işbu Anlaşma Ek ine uygun olarak tâyin olunan hava u laş t ı rma teşeb
büsleri ta raf ından yapılacak seferler hacminin her şeyden önce, adıgecen teşebbüsün milliyetini 
taşıdığı memleket ile ulaşt ı rmanın nihai hedefi olan memleket arasındaki ulaştırma ihtiyaçlarına 
uygun bulunmasını kabul ederler. 

f) Sözleşen Taraflar , tar ife ücretlerinin, idareli işletme, mâkul kâr haddi, seferin ve sürat ve 
raha t bakımından uçakların hususiyeti erin dek i farkları da. içine alan bütün ilgili âmilleri ve ayın 
zamanda ayn ı yol üzerinde sefer yapan diğer hava ulaştırma, teşebbüslerince ta tb ik edilen 1 arife 
ücret ler ini gözönünde tu t a rak mâkul bir esas dâhil inde tesbit etmeyi kabul ederler. 

4. — B u ha t l a r üzerinde, işbu Anlaşma ve Hkine mevzu olan yolların bir veya birkaç nokta
s ından üçüncü memleket lere veya üçüncü memleket lerden adıgecen yolların bir veya birkaç; nok
tas ına yapı lacak Mil let lerarası u laş t ı rma, yükleme ve boşaltma hakkı Sözleşen Taraflarca kabul 
o lunan muntazam inkişaf genel prensipler ine ve hacim uygun luğu genel prensiplerine : 

a) Menşe ve mahreç memleket ler aras ındaki u laş t ı rma is tekler ine ; 
b) Uzak k u r y e seferleri işletmesi ih t iyaç la r ına ; 
c) Mahallî ve mmtakavi seferler gözönünde t u tu l a r ak geçilecek bölgelerde mevcut ülaşlırma 

i s tek le r ine ; 
uygun olarak kul lanı lacakt ı r . 

5. — Sözleşen Taraf la r aşağıdaki hususları a ra la r ında kara r laş t ı rmış la rd ı r : 
a) Tara f la rdan bir inin hava u laş t ı rma teşebbüsleri öteki Taraf ülkesinin herhangi iki noklası 

a ras ında k i ra veya ivaz karş ı l ığ ında sefer yapmıyaeaklard ı r . 
b) Hava ulaş t ı rma teşebbüsleri , uçak hacmi ve iki Devlet aras ındaki ulaşt ı rmalar ın hakkani

yete uygun bir şekilde taksimi hususunda her iki Devlel yetkili havacılık idareleri Masında bir 
anlaşmaya var ı lmcaya k a d a r karşılıklı ülkeleri arasında \ e tesbit edilen yollar üzeninle kira veya 
ivaz karşılığı seferlere başlannyacaklardır . 

c) i şbu Anlaşma ile Ek in in hiçbir kısmı. Sözleşen Taraf lardan birine veya onun hava ülaşlır
ma teşebbüslerine hususi hak la r sağl ıyacak ve benzer hakların diğer herhangi bir De\leiiıı hava 
u laş t ı rma teşebbüslerine tanınmasını önliyecek şekilde veya farklı işlem doğuru r mahiyet te sayıl-
mıyacak ve bu yolda yorumlanınlyacakt ı r . 

(5. — Sözleşen Tara f l a rdan herbir inin, bir hava seferini işletmeye, başlamadan önce öteki Tarafa. 
onun ülkesine giriş ve ülkesinden çıkış için tasar ladığı yönleri bildirmesi ve bunun üzerine öteki 
Taraf ın kendi ülkesine giriş ve çıkış noktalar ı ile ülkesi üzerinde t ak ip edilecek olan uçuş yolunu 
göstermesi Taraf larca kabu l o lunmuştur . 

!>*•-<' 

( S. Sayısı : 75 ) 



S. Sayısı: 76 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünde yapılan değişikliklerin 
onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma Komis

yonları raporları (1 /209) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü 9 . VI. 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-834, 6-1617 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünde yapılan değişikliklerin onanması hakkında Çalış
ma bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 28 . V . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe vo ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
H. Pcker 

Gerekçe 

Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansı, 19 . 9 .1946 tarihinde 
Montreal'de akdettiği 29 ncu toplantısının 9 .10 .1946 daki oturumunda, kendi Statüsünde bir takım 
değişiklikler yapılmasına karar vermiştir. Bu karar gereğince Statünün 9 .10 .1946 da yürürlük
te olan şekli ile onun değişik şekli, mütekabildi sol ve sağ tarafta olmak üzere iki sütuna yazıla
rak karara ek halinde bağlanmış ve değişikliklerin onanması için Teşkilât Üyesi Devletlere bu su
retle hazırlanmış bir metin yollanmıştır. Kararın bundan bahseden 1 nci maddesinde şöyle denil

mektedir: (Bugün yürürlükte olan metin, bu değiştirge ekinin 1 nci sütununa nakledilmiş bulunan 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsü, bu değiştirgenin yürürlüğe girmesi tarihinden başlıya-
rak sözü geçen Ekin 2 nci sütununda yazılı değişik şekli ile hüküm ifade edecektir.) 

Değiştirgede, 9 . 10 .1946 tarihinde yürürlüktee olduğundan bahsedilen metin, bundan evvel 
1945 Paris Konferansında anılan Statüde yapılmış olup B. M. Meclisince 27 . 5 .1946 tarihinde ka
bul edilen 4907 sayılı Kanun gereğince tarafımızdan onanmış bulunan değişiklikler sonunda mey

dana gelmiş idi. 
Değişik metinle, 9 . 10 .1946 tarihinde yürürlükte olan metin arasındaki farklardan esaslı 

bir hüküm ifade edenler 7,9,12,19,26,30,32,35,39 ve 40 nci maddelerde bulunmakta ve geri kalan kı
sım, unvan, formalite ve cari işlemlere taallûk eylemektedir. Bahsi geçen maddelere gelince, 
bunlar aşağıda birer birer ele alınmıştır. 

7 nci madde : Yönetim Kurulunun en büyük sınai önemi haiz Devletleri temsil eden daimi 8 ü-
yesinin seçiminden doğan ihtilâfların evvelce Milletler Cemiyeti Konseyince halledilmesine muka
bil, şimdi Konferansça çözülmesini sağlamaktadır ki, bu da, teşkilâtın muhtariyetini kuvvetlendir
mekte ve daha normal bir şekil ifade etmektedir. 

9 ncu madde : Buru Gene! Müdür ve memurlarının görevlerinin milletlerarası bir mahiyet taşı
dıklarını ve buna bütün Üye Devletlerin hürmet etmeleri lâzımgeldiğini ifade etmektedir ki, bu 
hükmün aynı, tarafımızdan onanmış olan Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 100 ncü maddesinde mev
cut bulunmaktadır. 
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12 nci madde : Bu madde bütün Milletlerarası Kamu Hukuku Teşkilâtı ile işbirliği yapılmasını 

sağlamaya matuf bulunmaktadır. 
10 ncu madde : Bu madde sözleşme ve tavsiyelerin Üyeler tarafından kabulü veya onanması 

ve bu mümkün bulunmadığı hallerde, onlarm kısmen olsun uygulanması için başvurulması gereken 
her türlü tedbirlerin alınmasını sağlamak hedefini gütmektedir. 

26 ncı madde : Evvelki metne göre, bir sözleşmeyi onanıış olan bir Üyenin onu uygulamadığını 
gören başka bir Üye, kusurlu Üye hakkında Büroya şikâyet edince, Yönetim Kurulu bu hususta bir 
Anket Komisyonunun kurulmasını Milletler Cemiyeti Genel Sekreterinden istiyebilirdi. Şimdi bu 
Komisyonun Kurulca teşkili kabul edilmiş bulunuyor. 

30 ncu madde : Eski şekilde, Üyelerden biri, bir sözleşme veya tavsiyeyi, 19 ncu madde gere 
ğinee, yetkili makama sunmadığı takdirde, diğer bir Üye, bundan Daimî Adalet Divanına şikâyet 
edebilirdi. Şimdiki şekle göre ise, bu şikâyet Yönetim Kuruluna yapılacak ve o da lüzum gö
rürse, keyfiyeti Konferansa bildirecektir ki bu, evvelkisine nazaran daha mülayim bir hüküm 
ifade etmektedir. 

32 nci madde : Eski şekilde, sözleşme ve tavsiyelere ait vecibelerini yerine getirmemiş olmak 
dolayısiyle kendisinden şikâyet edilen bir Üye hakkında Daimî Adalet Divanı tarafından ekonomik 
cezalar istenebiliyordu. Şimdiki metin böyle bir cezadan bahsetmemekte ve evvelce mevcut olan 
şiddetli bir hükmü kaldırmaktadır. 

35 nci madde : Üyelerin onamış oldukları sözleşmeleri, müstemlekelerinde veya himayeleri al
tındaki memleketlerde de uygulamak hususunda ne şekilde ve ne dereceye kadar sorumlu oldukla
rına taallûk eden bu madde, Hükümetimizi ilgilendirmemekte, fakat genel olarak mâkûl bir hüküm 
ifade etmektedir. 

39 nuu madde : Teşkilâtın tüzel kişilikte bir Kurum olduğunu belirtmektedir. 
40 ncı madde : Teşkilâtın, Konferanstaki murahhasların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel 

Müdür ve memurların, görevlerini yapmak esnasında bütün Üye Devletlerin memleketlerinde 
lüzumlu imtiyaz ve dokunmazlıklardan faydalanabileceklerine dair olan bu yeni madde, Büyük Mil
let Meclisince onanmış olan Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 105 nci maddesinden hemen hemen 
aynen iktibas edilmiş bulunmaktadır. 

# * 
Netiee olarak, yukarda yapılan tahlil ve kıyaslamanın belirteceği gibi, Statünün yeni şeklinin 

kabulü Hükümetimize, yerine getiremiyeceği yeni hiçbir vecibe yüklemediği ve herhangi bir mah
zur arzetmediği mütalâa edilerek onun onanması hakkında ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

{ S. Sayısı : 76 ) 



Dışişleri Komisyonu raporu 

T. H. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/209 
Karar No. 3 

13 . 1 . 1948 

Yüksek Başkanl ığa 

Millet lerarası Çalışma Teşkilât ı S ta tüsünde 
yapılan değişikliklerin onanması h a k k ı n d a k i 
kanun tasarısı Çalışma Bakanının da hazır ol
duğu bir toplant ıda Komisyonumuzca incelendi 
ve kabul edildi. 

Havalesi gereğince Çalışma Komisyonuna 
veri lmek üzere Yüksek Başkanl ığa sunulur . 
Dışişleri Komis
yonu Başkam Sözcü K â t i p 

Bilecik Kocaeli Oazianteb 
.V. S*. Eumdal N. Erim Dr. A. Mclcl; 

Aıyon K.arahisar Aydın 
Dr. (\ Tunca Dr. M. Girmen 

İmzada bu lunmadı 

İs tanbul 
M. E. Akaygeyı 

Kütahya 
. 1 . Gündüz 

İzmir 
Yücel 

Manisa 
R, Ariunkal 

Sinoh 
V. Kemal Tene/irşenk 

Burdur 
F. Altay 

Konya 
l. R. Türel 

Samsun 
C. Büscl 

Çalışma Komisyonu raporu 

T. u. M. n. 
('alışma Koalisyon u 

Esas \'a. I '209 
Karar No. 11 

:><i . I . 19 İH 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı S ta tüsünün 
bazı hükümlerinin değiştirilmesine, dair olan ta
sarı ile buna ait Dışişleri komisyonu mazbatası 
Komisyonumuzun 26 . 1 . 1948 tar ihl i toplan
t ısında Çalışma Bakanı hazır olduğu halde in
celendi. 

iç t imai alanda, işi, işçiyi, işvereni ve Devlet 
hukukunu tanzim ve sosyal adalet i temin, kar
şılıklı hak ve vecibeleri tesbit ederek bilhassa 
işçinin çalışma, kazanma, saat ini ve ücret mik
t a r ı m ayar lama, sıhhat ve yaşama şar t lar ın ı 
düzenleme ve mümkün olduğu k a d a r Milletler
arası işçilerinin durumlar ın ı müdafaa, sendika 
haklar ın ı tanıma gibi maksat lar la b i r leşen; 

Milletlerarası Çalışma Konferansının Mon
t rea l 'de son yaptığı 29 ucu toplant ıda , bu ga
yelere daha kest i rme yol lardan varabilmesi için 
eski statüsünden değiştirilmiş maddeleri; 

Hükümet gerekçesinde de izah edildiği veç
hile, tş Teşkilâtı , konferansın bi rçok husus
larda muhtar iyet sağlaması, üye Devletlerin 

teşki lâta bağlı l ıkları , iht i lâf lar ın hallinde da
ha kesin yol lardan ve kendi içinde kara ra 
bağlanması, Genel Kuru l teşki lâ t ında temsil
ler, sözleşme ve tavsiyeler in yerine getiri lme
sindeki hassasiyetin ar tması bakımlar ından ye
rinde görü lmüş ; 

Ve bu değişiklikler üye olan Devletler için 
vapılması mümkün olmıyan bir vecibe tahmil 
etmemiş ve teşkilât ın esas gayelerine ulaşma
sında daha verimli bir yol bulunmuş olduğu 
anlaşı ldığından oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Kamutay ın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur . 

Çalışma Ko. Başkanı 
Zonguldak 
E. Erişi rai I 

Burdur 
Dr. M. N. Korkut 

Muğla 
Dr. M. 8u kar oğlu 

Sözcü 
Denizli 
/ / . O mi 

Çoruh 
I. Corvh 

Kâtip 
Zonguldak 

İstanbul 
. 1 . R. An 

Seyhan 
A. R. Yüreçfir 

( S. Sar ıs ı : 76 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı statüsünde ya-
pdan değişikliklerin onanması hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma teşki
lâtı Konferansının Montreal'de akdedilen 29 
ucu toplantısının 9 . X . 1946 tarihli oturumun
da, Teşkilât Statüsünde yapılması kararlaştırı
lan değişiklikler onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı 
yürürlüğe girer. 

tarihinde 

MADDE :;. -
yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Soku 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Çoşkaıı 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kavak 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. Ökmen 
Adalet Bakanı 

§. Devrin 
İçişleri Bakanı 
$. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
/ / . A. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. Incedayı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakam 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
.1. inan 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Trmak 

( S. Sa.yısı : 7<i ) 



— 5 — 
MİLLETLERARASI ÇALİŞMA TEŞKİLÂTL STATÜSÜ TADİLNAMESİ 

Milletlerarası Çalışına Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Montreal'e davet edilip orada 19 
Eylül 1940 da yirmi dokuzuncu toplantısını akdeden Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konfe
ransı, 

Toplantı gündeminin 2 nci maddesine dâhil bir mesele olan, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı
nın Statüsüne mütaallik bazı tadil tekliflerinin kabulünü kararlaştırdıktan sonra, 

Bin dokuz yüz kırk altı yılı Ekim ayının dokuzuncu günü, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Sta
tüsünün 1946 tarihli tadilnamesi adını taşıyacak olan ve Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsü
nün değiştirilmesine ait bulunan aşağıdaki metni kabul eder. 

Madde — 1. 

Bugün yürürlükte olan metni, bu tadilnanıe ekinin birinci sütununa nakledilmiş bulunau Mil
letlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsü, bu tadilnamenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren, bah
si geçen ekin ikinci sütununda yazılı muaddel şekliyle hüküm ifade edecektir. 

Madde — 2. 

Bu tadilnamenin resmî iki nüshası konferans başkanı ve Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 
Müdürü tarafından imzalanacaktır. Bu nüshalardan biri Milletlerarası Çalışma Bürosu arşivine 
konulacak ve diğeri, Birleşmiş Milletler Andlaşmasmın 102 nci maddesi hükümlerine göre tes
cil edilmek üzere. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderilecektir. Genel Müdür, bu tadil
namenin tasdikli bir nüshasını Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Üyelerinin her birine yollayacak
tır. 

Madde — 3. 

1. — Bu tadilnamenin kesin şekilde onanmaları veya kabul edilmeleri keyfiyeti Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtı Genel Müdürüne bildirilecek, o da bunu Teşkilât Üyelerine tebliğ edecektir. 

2. — Bu tadilnanıe, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 36 nci maddesinde yazılı şart
lar dâhilinde yürürlüğe girecektir. 

3. — Bu metin yürürlüğe girer girmez. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Müdürü, keyfiye
ti Milletlerarası Çalışına Teşkilâtı üyelerine, Birfeşmiş Milletler Genel Sekreterine ve Birleşmiş 
Milletler Andbışmasını imzalamış olan bütün devletlere bildirecektir. 

( S. Sâyısr: 70 ) 



6 
E K 

MÎLLETLEKAKASI ÇALİŞMA TEŞKİLÂTI STATÜSÜ 

9 Ekim 1946 da y ü r ü r l ü k t e olan met in 

Kısım : I 

Çalışma teşkilâtı 

Milletler Cemiyetinin gayesi, dünya barışını 
ko rumak olduğu ve böyle bir barış, ancak sosyal 
adalet esası üzerine kurulabileceği c ihet le ; 

Birçok şahıslar için adaletsizliği, sefaleti ve 
mahrumiye t le r i mucip olacak yalısına şar t lar ı 
mevcut bulunduğu ve. bunun ise dünya barışı
nı ve ahengini tehlikeye koyacak şekilde bir 
memnunsuzluk hususle get irdiği ve bu şart la
rın, meselâ çalışma saat ler inin tanzimi, günlük 
ve haftalık bir âzami ealışma müddet in in tesbiti , 
işçilerin işe alınması, işsizliğe karşı savaş, uy 
gıın yaşama normlar ı sağlıyacak bir ücretin 
garant i edilmesi işçilerin umumi yahut meslekî 
hastal ıklara ve is kazalar ına karşı korunması , 
çocukların, gençlerin ve kadınlar ın himaye edil
mesi, iht iyarl ık ve işgörenıezlik maaşları bağ
lanması, ecnebi memleket lerde çalışan işçilerin 
menfaat ler inin müdafaası , sendika hürr iyel i 
prensipinin teyidi , mesleki ve teknik öğreti
min teşki lât landır ı lması ve bunlara benzer da
ha başka i edilirler bakımlar ından ıslahı keyfi
y d i ivedilik a r z d t i ğ i c ihe t le ; 

Gerçekten insani olan bir çalışma usulünün 
herhangi bir millet t a ra f ından kabul edilmemesi, 
kendi memleketlerinde çalışanların du rumunu 
iyileştirmek arzu eden başka milletlerin gayret
lerine engel teşkil ettiği cihetle; 

Adalet ve insaniyet hisleri, aynı zamanda 
devamlı bir Dünya barışını sağlamak arzusu ile 
hareket eden Yüksek Âkıd taraf lar , Milletler
arası ('alışma Teşkilâtının bu Sta tüsünü tasvip 
ederler. 

Bölüm : I 

Tekila i 

Metnin muaddel şekli 

Mukaddeme 

Dünyaya şâmil ve devamlı bir barış, ancak 
sosyal adalet esası üzerine kurulabileceği ci
het le ; 

Birçok şahıslar için adaletsizliği, sefaleti . ve 
mahrumiyet ler i mucip olacak çalışma şar t la r ı 
mevcut bulunduğu ve bunun ise dünya barışını 
ve ahangini tehlikeye koyacak şekilde bir mem
nunsuzluk husule getirdiği ve bu şart lar ın, me
selâ çalışma saatlerinin tanzimi günlük ve hafta
lık bir âzami (-alışma müddet in in tesbiti, işçilerin 
işe alınması, işsizliğe karşı savaş, uygun yaşa
ma normları sağlıyacak bir ücret in garant i edil
mesi, işçilerin umumi yahut meslekî hastalıklara 
ve iş kazalarına karşı korunması, çocukların, genç
lerin ve kadınların himaye edilmesi, ihtiyarlık ve 
işgörenıezlik maaşları bağlanması, ecnebi mem
leketlerde çalışan işçilerin menfaatlerinin müda
faası, «Eşit iş için eşit ücret» prensipinin teyidi, 
sendika hürr iyet i prensipinin teyidi , meslekî ve 
teknik öğretimin teşkilâtlandırılması ve bunlara 
benzer daha başka tedbirler bakımlarından ıslahı 
keyfiyeti ivedilik arzettiği cihetle; 

Gerçekten insani olan bir çalışma usulünün 
herhangi b i r millet ta raf ından kabul edilmemesi, 
kendi memleketlerinde çalışanların durumunu 
iyileştirmek arzu eden başka milletlerin gayret
lerine engel teşkil ettiği cihetle; 

Adalet ve insaniyet hisleri, aynı zamanda 
devamlı bir Dünya barışı sağlamak arzusu ve 
bu mukaddem ede belirtilen hedeflere ulaşmak 
gayesiyle hareket eden Yüksek Âk id Taraflar, 
Milletlerarası ('alışma Teşkilâtının bu Statüsü
nü tasvip ederler. 

Bölüm : I 

Tvskilûl 

Madde 1 

1. Mukaddemede açıklanan programı/ı 
rerceklesmeşine çalışmakla görevli bir daimî teş-

Madde 1 

1. -- Bu S ta tünün mukaddenıesinde ve Mil
letlerarası Çalışma Teşkilâtının hedef ve <>-ave-

S. Savısı 



kilât kurulmuştur. 

2. — Milletlerarası Çalışına Teşkilâtının 
Üyeleri, 1 Kasım 1945 te Teşkilât Üyesi bulu
nan Devletlerle, bu maddenin 3 ncü ve 4 ncü 
fıkraları hükümleri gereğince Üye sıfatını ala
cak diğer bütün Devletler olacaktır. 

3. — Birleşmiş Milletlerin her ilk Üyesi ile, 
genel Asamble kararı ile, Andlaşma hükümleri 
gereğince Birleşmiş Milletler Üyeliğine kabul 
edilen her Devlet, Milletlerarası Çalışma Teş
kilâtı Statüsünden doğan vecibeleri kesin şekilde 
kabul ettiğini Milletlerarası Çalışma Bürosu Ge
nel Müdürüne bildirmek suretiyle, Milletler
arası Çalışma Teşkilâtına Üye olabilir. 

4. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel 
Konferansı da, hazır ve oy veren Hükümet 
temsilcilerinin üçte ikisi dâhil, toplantıda mev
cut temsilcilerin üçte iki oy çoğunluğu ile, keza 
Teşkilâta üyeler kabul edebilir. Bu kabul, ye
ni Üyenin Hükümeti, Teşkilâtın Statüsünden 
doğan vecibeleri kesin şekilde kabul ettiğini 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Müdürüne bil
dirdiği zaman hüküm ifade eyliyecektir. 

5. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının hiç
bir Üyesi Milletlerarası Çalışma Bürosu Müdü
rüne bu husustaki niyetini peşinen ihbar etme
dikçe, Teşkilâttan çekilemez. Bu ihbar Müdür 
tarafından alındığı tarihten itibaren iki yıl sonra 
ve bu tarihte Üyenin Üyelik sıfatından doğan bü
tün malî vecibeleri yerine getirmiş bulunması ka
yıt ve şartı ile muteber olacaktır. Bir Üye, bir 
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesini onamış bu
lunuyor ise, bu çekiliş, Sözleşmeden doğan 
veya onunla ilgili olan vecibelerin Sözleşmede 
yazılı süre zarfında muteber kalmasına halel 
getiremez. 

6. — Bir Devlet, Teşkilât Üyeliğinden çı
karsa, onun tekrar Üyeliğe kabul edilmesi key
fiyeti hakkında bu maddenin 3 ve 4 ncü fık
raları hükümleri cari olur. 

Madde — 2 

Daimî Teşkilât: 
1. —• Üyelerin temsilcilerinin bir Genel Kon

feransını ; 
2 . - 7 nci maddede yazılı Yönetim Kurulu-

7 -
leri hakkında 10 . V . 1944 te Filâdelfiya'da 
kabul edilip metni bu Statüye ek teşkil eden be
yanatta açıklanan programın gerçekleşmesine 
çalışmakla görevli bir daimî teşkilât kurulmuştur. 

2. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
Üyeleri, 1 Kasım 1945 te Teşkilât Üyesi bulu
nan Devletlerle, bu maddenin 3 ncü ve 4 ncü 
fıkraları hükümleri gereğince Üye sıfatını ala
cak diğer bütün Devletler olacaktır. 

3. — Birleşmiş Milletlerin her ilk Üyesi ile, 
genel Asamble kararı ile, Andlaşma hükümleri 
gereğince Birleşmiş Milletler Üyeliğine kabul 
edilen her Devlet, Milletlerarası Çalışma Teş
kilâtı Statüsünden doğan vecibeleri kesin şekilde 
kabul ettiğini Milletlerarası Çalışma Bürosu Ge
nel Müdürüne bildirmek suretiyle, Milletler-

| arası Çalışma Teşkilâtına Üye olabilir. 
4. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel 

Konferansı da, hazır ve oy veren Hükümet 
temsilcilerinin üçte ikisi dâhil, toplantıda •mev
cut temsilcilerin üçte iki oy çoğunluğu ile, keza 
Teşkilâta Üyeler Kabul edebilir. Bu kabul, yeni 
Üyenin Hükümeti, Teşkilâtın Statüsünden do
ğan vecibeleri kesin şekilde kabul ettiğini Mil
letlerarası Çalışma % Bürosu Genel Müdürlüğü
ne bildirildiği zaman hüküm ifade eyliyecektir. 

5. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
hiçbir Üyesi Milletlerarası Çalışma Bürosu Ge
nel Müdürüne bır*husustaki niyetini peşinen ih
bar etmedikçe, Teşkilâttan çekilemez. Bu ih
bar, Genel Müdür tarafından alındığı tarihten 
itibaren iki yıl sonra ve bu tarihte Üyenin Üye
lik sıfatından doğan bütün malî vecibeleri ye
rine getirmiş bulunması kayıt ve şartı 
ile muteber olacaktır. Bir Üye, bir Milletler
arası Çalışma Sözleşmesini onamış bulunuyor 
ise, bu çekiliş, Sözleşmeden doğan veya onunla 
ilgili olan vecibelerin Sözleşmede yazılı süre 
zarfında muteber kalmasına halel getiremez. 

6. — Bir Devlet, Teşkilât Üyeliğinden çı
karsa, onun tekrar Üyeliğe kabul edilmesi key
fiyeti hakkında bu maddenin 3 ve 4 ncü fık
raları hükümleri cari olur. 

Madde — 2 

Daimî Teşkilât: 
a) üyelerin temsilcilerinin bir Genel Kon

feransını, 
b) 7 nci maddede yazılı şekilde terekküp 

( S. Sayısı : 7G ) 



nım idaresi altımla bir Milletlerarası Çalışma 
Bürosunu ihtiva eder. 

Madde — 3 

1. — Üyelerin temsilcilerinin Genel Konfe
ransı, ihtiyaç görüldükçe ve enaz yılda bir de
fa toplanacaktır. Bu Konferans Üyelerin her 
birinin dört murahhasından terekküp edecek-
tir. Bunlardan ikisi hükümet murahhası olacak 
ve diğer ikisi, ınütekabilen, bir taraftan Üyelerin 
herbirine mensup işverenleri ve diğer taraftan 
işçileri temsil edecektir. 

2. — İler murahhasa, toplantının gündemin
de yazılı müstakil maddelerin herbiri için en 
çok iki kişi olmak üzere teknik müşavirler re
fakat edebilecektir. Kadınları özel surette il
gilendiren meseleler konferansta müzakere edile
ceği zaman, teknik müşavir olarak tâyin edilen 
kimselerden enaz birisi kadın olacaktır. 

3. — Üyeler, Hükümete mensup olmıyan mu
rahhas ve teknik müşavirleri, mevcut olmaları ka
yıt ve şartiyle, memleketlerindeki işveren ve 
işçi teşekküllerinden en kuvvetli surette temsil 
kudretini haiz bulunanlarla anlaşarak tâyin et
meyi taahhüt ederler. 

4. — Teknik müşavirler, ancak bağlı olduk
ları murahhas tarafından vâki talep üzerine ve 
konferans başkanının özel 1zni ile söz alabilir
ler; kendileri oya katılamazlar. 

5. — Bir murahhas başkana vereceği bir yazı 
ile, teknik müşavirlerinden birisini kendine ve
kil tâyin edebilir ve vekil, bu sıfatla müzakere
lere ve oylara katılabilir. 

6. — Murahhasların ve teknik müşavirlerin 
adları, üyelerin herbirinin Hükümetleri tara
fından Milletlerarası Çalışma Bürosuna bildirile
cektir. 

7. — Murahhasların ve teknik müşavirlerin 
salâhiyetnameleri, konferansın tetkikına sunula
cak ve konferans, bu madde hükümlerine göre 
tâyin olunduklarına, mevcut murahhasların oy
larının üçte iki çoğunluğu ile hükmetmediği her
hangi bir murahhas veya teknik müşaviri kabul 
etmiyebilecektir. 

(-ilen bir Yönetim Kurulunu; 
c) Yönetim Kurulunun idaresi altında bir 

Milletlerarası Çalışma Bürosunu ihtiva eder. 

Madde — 3 
ı 

1. — Üyelerin temsilcilerinin Genel Konfe
ransı, ihtiyaç görüldükçe ve enaz yılda bir de-

I fa toplanacaktır. Bu Konferans Üyelerin her 
birinin dört murahhasından terekküp edecek
tir. Bunlardan ikisi hükümet murahhası olacak 

' ve diğer ikisi, ınütekabilen, bir taraftan Üyelerin 
herbirine mensup işverenleri ve diğer taraftan 
işçileri temsil edecektir. 

2. — Her murahhasa, toplantının gündemin
de yazılı müstakil maddelerin herbiri için en 
çok iki kişi olmak üzere teknik müşavirler re
fakat edebilecektir. Kadınları özel surette il
gilendiren meseleler konferansta müzakere edile
ceği zaman, teknik müşavir olarak tâyin edilen 
kimselerden enaz birisi kadın olacaktır. 

3. — Anavatan dışındaki toprakların Millet
lerarası münasebetlerinden sorumlu olan her Üye: 

a) Böyle bir memleket makamlarının yet
kisi içinde bulunan bazı meseleler için, bu mem
leket temsilcisi olarak, kendi tarafından seçilen 
şahısları; 

b) Kendi kendilerini idare etin iyen memle
ketleri ilgilendiren meseleler hakkında murah
haslarına yardım etmek için kendi tarafından 
seçilen şahısları, 

Murahhaslarından herbirine munzam teknik 
müşavir sıfatiyle refakat etmek üzere tâyin ede
bilecektir. 

4. — İki veya daha fazla Üyenin ortaklaşa 
nüfuzu altına konulmuş bulunan bir memleket 
için, bazı şahıslar, murahhaslarına refakat et
mek üzere, bu Üyeler tarafından seçilebilir. 

5. — Üyeler, Hükümete mensup olmıyan 
murahhas ve teknik müşavirleri, mevcut ol
maları kayıt ve şartı ile, memleketlerindeki iş
veren ve işçi teşekküllerinden en kuvvetli su
rette temsil kudretini haiz bulunanlarla anlaşa
rak tâyin etmeyi taahhüt ederler. 

6. — Teknik müşavirler, ancak bağlı olduk
ları murahhas tarafından vâki talep üzerine 
ve konferans başkanının özel izni ile söz alabilir
ler; kendileri oya katılamazlar. 

( S. Savı sı : 7fi ) 



Madde — 4 

1. — İler murahhas, konferans görüşmelerine 
sunulan hütün meseleler hakkında şahsan-oy ver
mek hakkına mâlik olacaktır. 

2. — Üyelerden biri, tâyinine hakkı olduğu, 
Hükümete mensup bulunmıyan murahhaslar
dan birini tâyin etmediği takdirde. Hükümetçe 
mensup olmıyan diğer murahhas, konferans 
tartışmalarına katılmak hakkına malik olacak 
ise de, oy vermek hakkına malik olmıyaeaktır. 

3. — Konferans, üçüncü maddenin kendisi
ne verdiği salâhiyetlere dayanarak Üylerden 
birinin bir murahhasını kabul etmediği takdir
de, bu madde hükümleri, bahis mevzuu murah
has tâyin olunmamış gibi uygulanacaktır. 

Madde — 5 

Konferans toplantıları; Milletler Cemiyeti 
merkezinde yahut mevcut murahhasların oyla
rının üçte iki çoğunluğu ile, bir evvelki top
lantıda, Konferansça kararlaştırılabileeek her
hangi başka bir yerde akdolunacaktır. 

Madde — 6 

Milletlerarası Çalışma Bürosu, Milletler Ce
miyeti merkezinde kurulacak ve Cemiyetin mü
esseseleri camiasına dâhil bulunacaktır. 

Madde — 7 

1. —• Milletlerarası Çalışma Bürosu: 
Hükümetleri temsil eden onaltı, 

9 — 
7. — Bir murahhas başkana vereceği bir yazı 

ile, teknik müşavirlerinden birisini kendine ve
kil tâyin edebilir ve vekil, bu sıfatla müzakerele
re ve oylara katılabilir. 

<S. — Murahhasların ve teknik müşavirlerin 
adları. Üyelerin herbirinin Hükümeti tarafın
dan Milletlerarası Çalışma Bürosuna bildirilecek
tir. 

9.' —• Murahhasların ve teknik müşavirlerin 
salâhiyctnameleri, Konferansın tetkikma sunu
lacak ve Konferans, bu madde hükümlerine göre 
tâyin olunduklarına, mevcut murahhasların oy
larının üçte iki çoğunluğu ile hükmetmediği her
hangi bir murahhas veya teknik müşaviri kabul 
etin ivebil ecekl ir. 

Madde — 4 

1. — Her murahhas, konferans görüşmelerine 
sunulan bütün meseleler hakkında şahsan oy ver
mek hakkına mâlik olacaktır. 

2. — Üyelerden biri, tâyinine hakkı olduğu, 
Hükümete mensup bulunmıyan murahhaslardan 
birini tâyin etmediği takdirde, Hükümete men
sup olmıyan diğer murahhas, konferans tartış
malarına katılmak, hakkına malik olacak ise 
de, oy vermek hakkına malik olmıyaeaktır. 

<°>. — Konferans, üçüncü maddenin kendisi
ne verdiği salâhiyetlere dayanarak Üyelerden 
birinin bir murahhasını kabul etmediği takdir
de. bu madde hükümleri, bahis mevzuu murah
has tâyin olumamış gibi uygulanacaktır. 

Madde — 5 

Konferans toplantılar, bir evvelki toplantı
da Konferansça verilecek herhangi bir karar 
mahfuz kalmak şartiyle, Yönetim Kurulunca 
tâyin edilecek yerde akdolunacaktır. 

Madde — 6 

Milletlerarası Çalışma Bürosunun merkezin
de yapılacak herhangi bir değişiklik, mevcut 
uıurahha/iların oylarının üçte iki çoğunluğu ile 
Konferans tarafından kararlaştırılacaktır. 

Madde — 7 

1. — Yönetim Kurulu: 
Hükümetleri temsil eden onaltı, 

( S. Sayısı : 76 ) 



— 1 0 -
Patronları temsil eden sekiz, ve, 
işçileri temsil eden sekiz kişi, 
Olmak üzere otuz iki kişiden mürekkep bir 

Yönetim Kurulunun idaresi altında bulunacak
tır. 

2. — Hükümetleri temsil eden onaltı kişiden 
sekizi, en büyük sınai ehemmiyeti haiz Üyeler # 

tarafından ve sekizi, yukarda zikri geçen sekiz 
Üyenin murahhasları dışında olmak üzere Kon
feransta mevcut hükümet murahhasları- tara
fından bu husus için seçilen Üyeler tarafından 
tâyin edilecektir. 

Temsil edilen onaltı Üyeden altısı Avrupa 
dışı Devletler olacaktı]-. 

3. — En büyük sınai ehemmiyeti haiz Üye
lerin hangileri olduğunun tâyini meselesi hak
kındaki muhtemel itirazlar, Milletler Cemiyeti 
Konseyi tarafından halledilecektir. 

4. — Patronları ve işçileri temsil eden şahıs
lar, Konferanstaki patron ve işçi murahhasları 
tarafından mütekabilen seçileceklerdir. 

Patronların iki temsilcisi ile işçilerin iki tem
silcisi Avrupa dışı Devletlere mensup olacaklar
dır. 

r>. — Kurul, her üç senede bir yenilenecektir. 

G. — Boş yerlerin doldurulması şekli, yedek
lerin tâyini ve aynı mahiyette diğer meseleler, 
Konferansın tasvibi kayıt ve şartı altında, Ku
rul tarafından tanzim edilebilecektir. 

7. — Yönetim Kurulu, kendi arasından bir 
başkan seçecek ve içtüzüğünü tanzim edecek
tir. Kurul, bizzat tesbit edeceği tarihlerde top
lanacaktır. Kurula dâhil şahıslardan on iki ki-

Işverenleri temsil eden sekiz, ve, 
İşçileri temsil eden sekiz, 
ki ceman otuz iki kişiden terekküp edecek

tir. . 

2. — Hükümetleri temsil eden onaltı, 
Kişiden sekizi, en büyük sınai ehemmiyeti 

haiz Üyeler tarafından ve sekizi, yukarda zik
ri geçen sekiz Üyenin murahhasları dışında ol
mak üzere Konferansta mevcut hükümet mu
rahhasları tarafından İni husus için seçilen Üye
ler tarafından tâyin edilecektir. Temsil edilen 
onaltı Üyeden altısı Avrupa dışı Devletler ola
caktır 

;>. — Yönetim Kurulu, lüzum hâsıl olduğu 
her defa. En büyük sınai ehemmiyeti haiz Üye
lerin hangileri olduğunu tâyin edecek ve Yö
netim Kurulu bu hususta bir karar vermeden 
önce,-en büyük sınai ehemmiyeti haiz Üyelerin 
tâyinine ait bütün meselelerin bir komite tara
fından tarafsız şekilde incelenmesini sağlamak 
maksadiyle usuller tesbit eyliyecektir. 

En büyük sınai ehemmiyeti haiz Üyelerin 
tâyini hakkındaki Yönetim Kurulu beyanatına 
karşı bir Üye tarafından istinaf en vâki olacak 
her müraoaat Konferansça hallolunacak, fakat 
Konferans ııezdinde yapılacak bir istinaf, Kon
ferans kararını verinceye kadar, Yönetim Kuru
lunun beyanatının uygulanmasını durduranı na
caktır. 

4. — işverenleri ve işçileri temsil eden şahıs
lar, Konferanstaki işveren ve işçi murahhasları 
tarafından mütekabilen seçileceklerdir. 

işverenlerin iki temsilcisi ile işçilerin iki 
temsilcisi Avrupa dışı Devletlere mensup ola
caktır. 

5. — Kurul, her üç senede bir yenilenecek
tir. Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu se
çimleri, bu müddetin sonunda yapılmadığı tak
dirde, Yönetim Kurulu, bu seçimler yapılıncı-
ya kadar- görevi başında kalacaktır. 

(i. — Boş yerlerin doldurulması şekli, yedek 
lerin tâyini ve aynı mahiyette diğer meseleler, 
Konferansın tasvibi kayıt ve şartı altında, Ku
rul tarafından tanzim edilebilecektir*. 

7. — Yönetim Kurulu,-kendi arasından bir 
başkanla iki başkanvekili seçecektir. Bu il;; 
şahıstan birisi, bir hükümeti temsil eden bir 
şahıs ve diğer ikisi, mütekabilen işverenleri 
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ve işçileri temsil eden şahıslar olacaktır. sinin yazılı müracaatı üzerine, özel bir toplantı 

yapılacaktır. 

Madde — 8 

1. — Milletlerarası Çalışma Bürosunun başına 
bir (İenel Müdür getirilecektir. Kendisi Yönetim 
Kurulunca tâyin edilecek, ondan talimat ala
cak, büronun iyi yürümesi ve görevlendirile
ceği bütün diğer işlerin yapılması hususlarında 
ona, karşı sorumlu olacaktır. 

2. — Müdür veya vekili, Yönetim Kurulunun 
bütün oturumlarında bulunacaktır. 

Madde — 9 

Milletlerarası Çalışına Bürosu memurları Mü
dür tarafından seçilecektir. Bu seçim, en iyi 
randıman almak gayesiyle telif edilebilecek bir 
şekilde, muhtelif milliyetlere mensup şahıslar 
arasından yapılacaktır. Bu şahıslardan bazıla
rı kadın olacaktır. 

8. — Yönetim Kurulu,. kendi İçtüzüğünü 
tanzim edecek ve bizzat tesbit deceği tarihlerde 
toplanacaktır. Kurula dâhil şahıslardan on iki 
kişinin yazılı müracaatı üzerine, özel bir top
lantı yapılacaktır. 

Madde — 8 

1. — Milletlerarası Çalışma Bürosunun başına 
bir Genel Müdür getirilecektir. Kendisi Yönetim 
Kurulunca tâyin edilecek, ondan talimat alacak, 
büronun iyi yürümesi ve görevlendirileceği bü
tün diğer işlerin yapılması hususlarında ona 
karşı sorumlu olacaktır. 

2. — Genel Müdür veya vekili, Yönetim Ku
rulunun bütün oturumlarında bulunacaktır. 

Madde — 9 

1. — - Milletlerarası Çalışma Bürosu memur
ları, Yönetim Kurulunca tasvip edilecek usul
ler dairesinde, Genel Müdür tarafından seçile
cektir. 

2. —• Genel Müdür tarafından yapılacak se
çim, en iyi randıman almak gayesiyle telif edi
lebilecek şekilde muhtelif milliyetlere mensup şa
hıslar arasından yapılacaktır. 

'K —• Bu, şahıslardan bazıları kadın olacak
tır. 

4. — Genel Müdür ve memurların görevleri, 
münhasıran Milletlerarası bir mahiyet taşıya
caktır. Genel Müdür ve memurlar, görevleri
nin yerine getirilmesi sırasında hiçbir hükümet
ten ve Teşkilât dışında hiçbir makamdan tali
mat istemiyecekler ve kabul etmiyeeeklerdir. 

Ancak Teşkilâta karşı sorumlu olan bu Mü
dür ve memurlar Milletlerarası memurluk du-
rumlariyle telif edüemiyecek herhangi bir ha
reketten çekineceklerdir. 

5. —• Teşkilâtın her Üyesi, Genel Müdürün ve 
memurların görevlerinin münhasıran milletlera
rası mahiyetine hürmet etmeyi ve görevlerinin 
yapılması esnasında bunlar üzerinde bir tesir
de bulunmamayı taahhüt eyler. 
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Madde • 10 

1. — Milletlerarası Çalışma Bürosunun gö
revleri, işçilerin tâbi olacakları şartların ve ça
lışma rejiminin Milletlerarası alanda tanzimine 
ve bilhassa Milletlerarası sözleşmeler akdi için, 
Konferans tartışmalarına sunulacak meselelerin 
tetkikine ve aynı zamanda, Konferansça isteni
lecek özel. anketlerin yapılmasına ait her türlü 
malûmatın toplanıp dağıtılmasını ihtiva eder. 

2. - • Büro, Konferans toplantılarının gün
demlerini hazırlamakla görevli olacaktır. 

;.!. —• Büro, her türlü Milletlerarası ihtilafla
ra, ait olmak üzere, bu Antlaşmanın bu kısmın
daki hükümleri gereğince kendisine düşen ödev
leri yerine getirecektir. 

4. — • Büro, Fransızca, İngilizce ve Yönetim 
Kurulunun uygun göreceği herhangi diğer bir 
dilde, Milletlerarası bir önem arzeden sanayile 
ve çalışma ile ilgili meselelerin etüdüne mahsus 
mevkut bir bülten hazırlayacak ve yayınlayacak
tı?. 

5. —• Genel olarak, Büronun, "bu maddede 
gösterilen görevlerden başka, Konferansın kendi
sine vermeyi münasip göreceği başka her türlü 
vetki ve görevleri olacaktır. 

Madde 11 

Üyelerin işçi meseleleriyle meşgul olan Ba
kanlıkları, Milletlerarası Çalışma Bürosu Yöne
tim Kurulundaki kendi Hükümet temsilcileri va-
sıtasiyle ve böyle bir temsilci mevcut olmadığı 
takdirde, ilgili Hükümetçe bu hususta gerektiği 

Madde — 10 

1. — Milletlerarası Çalışma Bürosunun'ğö-
revleri, işçilerin tâbi olacakları şartların ve ça
lışma rejiminin Milletlerarası alanda tanzimine 
vo bilhassa Milletlerarası sözleşmeler akdi için 
Konferans tartışmalarına sunulacak meselelerin 
tetkikine ve aynı zamanda, Konferansça veya 
Yönetim Kurulunca istenilecek özel anketlerin 
yapılmasına ait her türlü malûmatın toplanıp 
dağıtılmasını ihtiva eder. 

2. — Yönetim Kurulunun kendisine verebile
ceği direktifler mahfuz kalmak şartiyle, büro: 

a) Konferans toplantılarının gündemlerinin 
muhtelif maddeleri hakkında dokümanlar hazır
layacak; 

b) Hükümetlere, istekleri üzerine, Konfe
rans kararları esası içinde mevzuat hazırlamak 
hususunda ve idarî tatbikatın ve teftiş usul
lerinin iyileştirilmesi için münasip ve elinde 
mevcut vasıtalar ölçüsünde her türlü yardımda 
bulunacak; 

e) Bu statü hükümlerine uygun şekilde, söz
leşmelere fiilî surette riayet edilmesiyle ilgili 
olarak üzerine düşen ödevleri yerine getirecek; 

d) Yönetim Kurulunun uygun göreceği dil
lerde, sanayi ve çalışma mevzuları ile ilgili olup 
Milletlerarası bir önem arzeden meseleler üze
rinde yayımlar hazırlayıp yapacaktır. 

•1 —- Genel olarak büronun, Konferans veya 
Yönetim Kurulunun kendisine vermeyi uygun 

gördüğü daha başka her türlü yetkileri ve gö
revleri olacaktır. 

Madde 11 

üyelerin işçi meseleleriyle meşgul olan Bakan
lıkları, Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim 
Kurulundaki kendi Hükümet temsilcileri vasıla-
siyle ve böyle bir temsilci mevcut olmadığı tak
dirde ilgili Hükümetçe bu hususta gerektiği şe-
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şekilde yetkili kılman ve tâyin olunan diğer her
hangi bir memuru vasıtasiyle Genel Müdürle doğ
rudan doğruya muhabere edebileceklerdir. 

Madde — 12 

Milletlerarası Çalışına Bürosu,mümkün olan 
hallerde, her türlü meseleler için Milletler Cemi
yeti Genel Sekreterliğinin yardımını istiyebile-
cektir. 

Madde — 1 3 ' 

1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı, Birleş
miş Milletler ile, uygun görülecek maliye ve 
bütçe anlaşmaları akdedebilir : 

2. — Böyle anlaşmaların akdine kadar veya
hut herhangi bir tarihle böyle anlaşmalar henüz 
yürürlükte değil ise: 

a) Üyelerden herbiri icabına göre, Kon
ferans ve Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak 
eden murahhaslarının, bunların teknik müşa
virlerinin ve keza temsilcilerinin yol ve oturma 
giderlerini ödiyecektir; 

b) Milletlerarası Çalışma Bürosunun, Kon
ferans veyahut Yönetim Kurulu toplantılarının 
bütün diğer giderleri, Milletlerarası Çalışma 
Bürosu Genel Müdürü tarafından, Milletler
arası Çalışma Teşkilâtının Genel bütçesinden 
ödenecektir. 

e) Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı bütçe
sinin onanmasına ve aidatın tahakkuk ve tah
siline ait hükümler, mevcut murahhasların üçte 
iki oy çoğunluğu ile Konferans tarafından 
tesbit edilecek ve bütçe ile giderlerin Üyeler 
arasında dağıtımına ait Anlaşmaların Hükümet
ler temsilcilerinden mürekkep bir komisyonca 
tasvip edileceğini belirteceklerdir. 

. ( S. Say 

kilde yetkili kıl ıran ve tâyin olunan diğer her
hangi bir memuru vasıtasiyle, Genel Müdürle 
doğrudan doğruya muhabere edebileceklerdir. 

Madde — 12 

J. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı, özel va
zifeleri bulunan Milletlerarası âmme hukuku teş
kilâtlarının faaliyetlerini koordine etmekle gö
revli hertüflü Milletlerarası genel Teşkilât ile ve 
mürtebit alanlarda özel vazifeleri olan Milletler
arası âmme hukuku teşkilâtiyle bu statü çerçevesi 
içinde işbirliği yapacaktır. 

2. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı, Millet
lerarası âmme hukuku teşkilâtları temsilcilerinin, 
kendi müzakerelerine, oy hakkı olmaksızın, ka
tılmaları için gerekli tedbirleri alabilecektir. 

3. —• Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı, arzuya 
şayan gördüğü takdirde, Milletlerarası işveren
ler, işçiler, tarımcılar ve kooperatif çiler teşkilâtı 
dâhil, Hükümete mensup oinııyan tanınmış Mil
letlerarası teşkilâta danışmak için faydalı her tür
lü tedbirleri alabilecektir. 

Madde — 13 

1. —• MilleÜerrası Çalışma Teşkilâtı, Birleşmiş 
Milletler ile, uygun görülecek maliye ve bütçe 
anlaşmaları akdedebilir. 

2. -— Böyle anlaşmaların akdine kadar veya
hut herhangi bir tarihte böyle anlaşmalar henüz 
yürürlükte değil ise: 

a) Üyelerden herbiri icabına göre, Konfe
rans ve Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak 
eden murahhaslarının, bunların teknik müşavir
lerinin ve keza temsilcilerinin yol ve oturma li
derlerin i ödiyecektir; 

. b) Milletlerarası Çalışma Bürosunun, Kon
ferans veyahut Yönetim Kurulu.toplantılarının 
bütün diğer giderleri, Milletlerarası Çalışma 

Bürosu (fenel Müdürü tarafından, Milletler
arası Çalışına Teşkilâtının Genel bütçesinden 
ödenecektir. 

e) Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı bütçesi
nin onanmasına ve.aidatın tahakkuk ve tahsili
ne ait hükümler, mevcut murahhasların üçte 
iki oy çoğunluğu ile Konferans tarafından tes
bit edilecek ve bütçe ile giderlerin Üyeler ara
sında dağıtımına ait Anlaşmaların Hükümet
ler temsilcilerinden mürekkep bir Komisyonca 
tasvip edileceğini belirteceklerdir. 
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3. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının gi

derleri, bu maddenin 1 veya 2, e) numaralı fık
raları hükmünce yürürlükte olan Anlaşmalar 
gereğince üyelerce derub.de edilecektir. 

4. — Teşkilât giderlerinden kendine düşen 
aidatı ödemekte geciken bir Üye, şayet birik
miş borcu, geçmiş iki tam yıla ait aidata eşit 
veya bundan daha fazla ise, Konferansta, Yöne
tim Korulunda, herhangi bir Komisyonda, ya
hut Yönetim Kurulu Üyeliği seçiminde oya ka
tılamaz. Bununla beraber, eğer Konferans, bu 
gecikmenin, Üyenin kendi elinde olmıyan 
sebeplerden ileri geldiğini görürse, bu Üyeyi 
oya katılmaya mezun kılabilir. 

5. — Milletlerarası Çalışma Bürosu Müdürü, 
Milletlerarası Çalışma Teşkilatının parasını 
kullanmak hususunda Yönetim-Kuruluna kar
şı sorumludur.. 

Bölüm : II 

İşleyiş 

Madde — 14 

Yönetim Kurulu, gündeme konulacak mad
deler hakkında Üyelerden birinin hükümeti, 
yahut üçüncü maddede yazılı herhangi bir baş
ka teşkilât tarafından yapılan teklifleri, ince
ledikten sonra, Konferans toplantılarının gün
demini tesbit edecektir. 

Madde — 15 

1. — Genel Müdür, Konferansın Genel Sek
reterlik vazifesini görecek ve her toplantının 
gündemini bu toplantıdan dört ay evvel Üye
lerin her birine ve onlar vasıtasiyle, tâyin edilmiş 
olmaları halinde, Hükümete mensup bulunmı-
van murahhaslara ulaştıracaktır. 

3. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının gi
derleri, bu maddenin 1 veya 2, c) numaralı fık
raları hükmünce yürürlükte olan anlaşmalar 
gereğince Üyelerce deruhde edilecektir. 

4. — Teşkilât giderlerinden kendine düşen 
aidatı ödemekte geciken bir Üye, şayet birik
miş borcu, geçmiş iki tam yıla ait aidata eşit 
veya bundan daha fazla ise, Konferansta, Yöne
tim Kurulunda, herhangi bir Komisyonda, ya
hut Yönetim Kurulu Üyeliği seçiminde oya katı
lamaz. Bununla beraber, eğer Konferans, bu 
gecikmenin, Üyenin kendi eiinde olmıyan 
sebeplerden ileri geldiğini görürse, mevcut mu
rahhasların üçte iki oy çağunluğu ile; bu Üye
yi oya katılmaya mezun kılabilir. 

5. — Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 
Müdürü, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
parasını kullanmak hususunda Yönetim Kura
lıma karsı sorumludur. 

Bölüm : II 

İşleyiş 

Madde — 14 

1. —-Yönetim Kurulu, Üyelerden birinin 
hükümeti, üçüncü maddede yazılı herhangi bir 
temsilî teşkilât, yahut diğer bir Milletlerarası 
Âmme Hukuku Teşkilâtı tarafından gündeme 
konulacak maddeler hakkında yapılan teklifle
ri inceledikten sonra, Konferansın toplantıla
rının gündemini tesbit edecektir. 

2. — Yönetim Kurulu, Konferansça bir söz
leşmenin yahut bir tavsiyenin kabulünden ev
vel, bir teknik hazırlık Konferansı yahut her
hangi diğer bir vasıta ile, ciddî bir teknik ha
zırlığın ve başlıca ilgili Üyelerin münasip şekil
de mütalâalarının alınmasının sağlanması için 
usuller tesbit edecektir. 

Madde — 15 

1. — Genel Müdür, Konferansın Genel Sek
reterlik vazifesini görecek ve her toplantının 
gündemini, bu toplantıdan dört ay evvel Üye
lerin her birine ve onlar vasıtasiyle, tâyin edil
miş olmaları halinde, Hükümete mensup bulun-
m-ıyan murahhaslara ulaştıracaktır. 

2. — Gündemdeki maddelerin her birine ait 
raporlar, onların Konferanstan evvel iyice in-
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Madde — Ki 

1. — Üyelerin . .Hükümetlerinden herbiri , 
karar laş t ı r ı lan maddelerden birinin veya bir
kaçının gündeme konulmasına i t iraz hakkına 
malik olacaktır . Bu itiraz] haklı göstererek se
bepler, Müdüre gönderilecek açıklayıcı bir 
mı ıh t rada belir t i lecektir . Müdür bu muht ı ra
yı Daimî Teşkil fi t Üyelerine tebliğ edecektir . 

2. — Bununla, beraber, Konferans, mevcut 
murahhas la r ın üçte iki oy çoğunluğu ile k a r a r 
verdiği -takdirde, itirazla karşılanan madde
ler gündemde kalacaklardır. 

3. — Konferansın, aynı üçte iki çoğunlukla 
tetkikimi (bundan evvelki fıkrada zikredilen şe
kilden başka bir suretle olmak üzere) ka r a r ver
diği her mesele, gelecek toplantının gündemine 
konulacaktır . 

Madde - - 7 7 

.1. — Konferans kendi işleme tarzı hakkında, 
usuller teshil edecek, kendi başkanını seçecek, 
etüd etmeye lüzum gördüğü bütün meseleler hak
kında rapor lar vermekle görevli komisyonlar tâ
yin edebilecektir. 

2. — Bu Andlaşmanın bu kısmının diğer 
maddelerinde daha büyük bir çoğunluk, özel 
surette derpiş edilmemiş olan bütün hallerde, 
karar lar , konferansta mevcut Üyelerin mutlak 
oy çoğunluğu ile verilir. 

'•>. — Verilen oylar, toplantıda hazır murah
haslar sayısının yarısından az olursa hiçbir ka
r a r alınamaz. 

Madde — 18 ' -

Konferans, teşkil ettiği Komisyonlara, mü
zakerelere iştirak etmek hakkına malik olan, fa-

( S. Sa 

15 — 
çelen melerine imkân verecek surette zamanın
da üyelere gönderi leekt i r . Yöntim Kurulu, bu 
hükmün uygulanmas ına ait usuller i tesbit ede
cektir . 

Madde — Ki 

1. — (İyelerin Hükümetler inden herbiri, 
kara r laş t ı r ı l an umdelerden birinin veya bir
kaçının gündeme konulmasına i t iraz hakkına 
malik olacaktır . Bu it irazı haklı gösterecek 
sebepler, (fenci Müdüre gönderilecek bir muh
t ırada belirt i lecektir . (Jenel Müdür bu muh
tırayı Teşkilât Üyelerine tebliğ edecektir . 

2. - - Bununla beraber, Konferans, mevcut 
murahhaslar ın üçte iki oy çoğunluğu ile k a r a r 
verdiği takdi rde , itirazla karş ı lanan maddeler 
gündemde ka lacak la rd ı r . 

.'>. — Konferansın, aynı üçte iki çoğunlukla 
tetkikimi (bundan evvelki fıkrada zikredilen şe
kilden başka bir suretle olmak üzere) ka ra r ver
diği her mesele, gelecek toplant ının gündemine 
konulacaktır. 

Madde — 17 

1. — Konferans, bir başkanla, üç başkan ve
kili seçecektir. Üç başkan vekili, mütekabi ldi , 
bir hükümet murahhası , bir işveren murahhası 
ve bir işçi murahhası olacaklardır. Konferans, 
kendi işleme tarzı hakkında usuller tesbit ede
cek, etüd etmeye lüzum gördüğü bütün mese
leler hakkında rapor lar vermekle görevli komis
yonlar tâyin edebilecektir. 

2. - - Bu S ta tünün diğer maddelerinde, ya
hut başka herhangi bir sözleşmede veya konfe
ransa yetkiler veren diğer bir akitte yahut , l:> 
ncü madde gereğince kabul edilen maliye veya 
bütçe anlaşmalarında daha büyük bir ekseriyet 
özel suret te derpiş edilmemiş olan bütün haller
de. Konferans, karar lar ın ı mevcut üyelerin 
mutlak oy çoğunluğu ile verilir. 

3. — Verilen oylar, loplantıda hazır murah
haslar sayısının varışından az olursa hiçbir ka
ra r alınamaz. 

Madde — IS 

Konferans; teşkil ettiği Komisyonlara, oy 
vermek hakkına malik olmamak üzere teknik 
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kal oy hakkına malik bulıuımıyan teknik müsa
vi rlcr terfik edebilecektir. 

Madde — 19 

1. — Eğer Konferans, gündeme dâhil bir 
mesele hakkında bazı tekliflerin kabulüne karar 
verirse, bu tekliflerin: 

a) Bir millî kanun halinde veya başka bir 
suretle uygulanması için Üyelerin tetkikin a su
nulacak bir «tavsiye» ; 

b) Yahut Üyeler tarafından onanacak bir 
Milletlerarası sözleşme tasarısı; 

şeklini mi alacağını tâyin edecektir. 
2. — Her iki halde bir tavsiyenin, yahut bir 

sözleşme tasarısının son oy verilmesinde konfe
ransça kabul edilebilmesi için, mevcut murah
hasların oylarının üçte iki çoğunluğu şarttır. 

o. — Konferans, tatbiki umumi olacak bir tav
siye veyahut bir sözleşme tasarısı hazırlarken, 
iklimin, sınai teşkilâtın noksan bir halde inkişaf 
etmiş bulunmasının yahut diğer özel ahva
lin, sanayi şartlarım esaslı bir surette fark
lı kıldığı memleketleri gözönünde tutacak 
ve bu memleketlere mahsus şartlara cevap vere
bilmek için lüzumlu telâkki ettiği değişiklikleri 
1 elkin eyliyecektir. 

4. -— Tavsiyenin yahut sözleşme tasarısının 
bir nüshası Konf'eraus Başkanı ile Genel Müdür 
tarafından imzalanarak Milletler Cemiyeti 
Genel Sekreterine verilecektir, frenci Sekreter, 
tavsiyenin veyahut sözleşme tasarısının tasdikli 
bir nüshasını Üyelerdim berbîrine gönderecektir. 

5. - - Üyelerden herimi Konferansın toplantısı
nın kapanmasından itibaren bir yıl zarfında (Ya
hut müstesna ahval dolayısiyle, bu mühlet zar
fında olamazsa, imkân görülür görülmez, fakat 
Konferans toplantısının kapanışından itibaren 
asla, 18 aydan fazla bir müddet geçmeden), tavsi
ye veya sözleşme tasarısını bir kanun haline ge
tirmek veyahut başka türlü bir tedbir almak üze
re, bunları bu hususta yetkili makama veya ma
kamlara arzetmeyi taahhüt eyler. 

6. — Bahis mevzuu olan bir tavsiye ise, Üye
ler, alman tedbirler hakkında Genel Sekreteri ha-

müşavirler terfik edebilecektir. 

Madde — 19 

1. —"Eğer Konferans, gündeme ait bazı tek
liflerin kabulüne karar verirse, bu tekliflerin, 
a) Bir milletlerarası sözleşme, b) Yoksa ba
his mevzuu mesele, yahut onun bazı unsurları, 
bir sözleşmenin derhal kabulünü mümkün kıl
madığı takdirde, bir tavsiye şeklini mi alaca
ğını tâyin edecektir. 

2. — Her iki halde, bir sözleşme yahut tav
siyenin son oy verilmesinde kabul edilebilmesi 
için, mevcut murahhasların oylarının üçte iki 
çoğunluğu şarttır. 

3. — Konferans, tatbiki umumi olacak bir söz
leşme veyahut bir tavsiye hazırlarken iklimin, sı
nai teşkilâtın noksan bir halde inkişaf etmiş bu
lunmasının yahut diğer özel ahvalin, sanayi şart
larını esaslı bir surette farklı kıldığı memle
ketleri gözönünde tutacak ve bu memleketlere 
mahsus şartlara cevap verebilmek için lüzumlu 
telâkki ettiği değişiklikleri telkin eyliyecektir. 

4. — Sözleşmenin yahut tavsiyenin iki nüs
hası Konferans Başkanı ile Genel Müdür tara
fından imzalanacaktır. Bu nüshalardan biri, 
Milletlerarası Çalışma Bürosu arşivine konula
cak ve diğeri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
ne verilecektir. Genel Müdür, sözleşmenin veya 
tavsiyenin tasdikli bir nüshasını Üyelerden her
in rine gönderecektir. 

â. —- Bahis mevzuu olan, bir sözleşme ise : 
a) Sözleşme, Üyeler tarafından onanmak 

üzere, onların hepsine gönderilecektir. 
b) Üyelerden herbiri Konferans toplantı

sının kapanmasından itibaren bir yıl zarfında, 
(Yahut, müstesna ahval dolayısiyle, bir yıl 
zarfında olamazsa, imkân görülür görülmez, 
fakat Konferans toplantısının kapanışdan iti
baren asla 18 aydan fazla bir müddet geçme
den) sözleşmeyi, kanun haline getirmek yahut, 
başka türlü bir tedbir almak üzere, bu hususta 

'yetkili makama veya makamlara arzetmeyi ta
ahhüt eyler. 

e) Üyeler, sözleşmeyi yetkili makama veya
hut makamlara arzetmek hususunda bu madde 
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berciar edecektir. 
7. — Bahis mevzuu olan bir sözleşme tasarısı 

ise, yetkili makamın yahut makamların tasvi
bini sağlıyan üye, sözleşmeyi kesin şekilde (ma
diğim Genel Sekretere bildirecek ve bu sözleşme
nin hükümlerini yerine getirmek için lüzumlu 
olan tedbirleri alacaktır. 

8. — Bir tavsiye hakkında teşriî bir karar ve
yahut bu tavsiye hükümlerinin yerine getirilme
sini sağlıyacak mahiyette başka türlü tedbirler 
alınmadığı, yahut bir sözleşme tasarısı, bu hu
susta yetkili bulunan makamın veya makamların 
tasvibi ile karşılanmadığı takdirde, Üyeye herhan
gi başka bir vecibe terettüp etmiyecektir. 

17 — 
gereğince alınan tedbirler hakkında Milletler
arası Çalışma Bürosu Genel Müdürünü haber
dar edecek ve ona yetkili sayılan makam veyahut 

l makamlara bunların kararları hakkında her 
türlü malûmatı verecektir. 

| d) Yetkili makamın yahut makamların tas-
\ ibini sağlıyan Üye, sözleşmeyi katî şekilde ona-
dığını Genel Müdüre bildirecek ve bu sözleşme
nin hükümlerini yerine getirmek için lüzumlu 
olan tedbirleri alacaktır. 

e) Bir sözleşme, meselede yetkili bulunan 
makamın veyahut makamların tasvibiyle karşı
lanamadığı takdirde, Üyeye herhangi başka bir 
vecibe terettüp etmiyecek ise de, kendisi, Yönetim 
Kurulunun kararlaştırdığı şekilde, uygun görüle
cek devrelerde, sözleşmeye mevzu teşkil eden me
seleye ait kanuni mevzuatı ve tatbikatı hakkında, 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne 
raporlar göndermek mecburiyetinde olacak ve 
bunlarda teşriî idari yollarla, umumi mukave
lelerle veyahut diğer herhangi bir suretle Söz
leşmenin herhangi bir hükmünün ne dereceye 
kadar yerine getirildiğini veyahut yerine geti
rilmesinin tasarlandığını tasrih ve böyle bir 
Sözleşmenin onanmasını hangi güçlüklerin im
kânsız veya geri bıraktığını izah edecektir. 

6. — Bahis mevzuu olan, bir tavsiye ise: 
a) Tavsiye, Millî bir kanun şeklinde ve

yahut başka bir suretle yürürlüğe konulmak 
maksadiyle tetkik edilmek üzere bütün Üye
lere gönderilecektir. 

b) Üyelerden her biri, Konferans toplan- . 
tısının kapanmasından itibaren bir yıl zarfında 
(yahut, müstesna ahval dolayısiyle, bir yıl zar
fında mümkün olmazsa, imkân görülür görül
mez, fakat Konferans toplantısının kapanışın
dan itibaren asla 18 aydan fazla bir müddet 
geçmeden) tavsiyeyi kanun haline getirmek ve
yahut başka türlü bir tedbir almak üzere, bu
nu bu hususta yetkili makam veya makamlara 
arzetmeyi taahhüt eyler. 

c) Üyeler, tavsiyeyi yetkili makama veya
hut makamlara arzetmek hususunda, bu madde 
gereğince alman tedbirler hakkında. Millet
lerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürünü ha
berdar edecek ve ona yetkili sayılan makam 
veyahut makamlarla bunların kararları hakkın
da her türlü malûmatı verecektir. 

d) Üyelere, tavsiyeyi yetkili makam veya
hut makamlara arzetmekten başka hiçbir veci-
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9. — Çalışmaya ait bir sözleşmeye katılmak 
yetkisi bazı tahditlere tâbi bulunan federal bir 
Devlet için, Hükümet bu tahditlerin uygulandığı 
sözleşme tasarısını sadece bir tavsiye şeklinde 
telâkki etmek hakkına malik olacak ve bu tak
dirde, bu maddenin tavsiyeler hakkındaki hü
kümleri uygulanacaktır. 

;. N • ' , ; . 

10. — Yukarıki madde aşağıdaki prensipe 
uygun şekilde mâna ifade edecektir:. 

11. — Hiçbir halde, bir tavsiyenin yahut bir 
sözleşme tasarısının Konferansça kabulünün 
neticesi olarak. Üyelerden herhangi birinden 
bahis mevzuu işçiler hakkında, kendi mevzun -
tiyle dıaha önce sağlanmış bulunan himayeyi 
azaltması istenemez. 

be terettüp etmez isede, kendileri, Yönetim Ku
rulunun kararlaştırdığı şekilde, uygun görü
lecek derecelerde tavsiyeye konu teşkil eden 
kanuni mvzuatı ve meseleye ait tatbikatları 
hakkında Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 
Müdürüne raporlar göndermek mecburiyetinde 
olacaklar ve bunlarda, tavsiyesinin herhangi 
bir hükmünün ne dereceye kadar yerine getiril
diğini veyahut yerine getirilmesinin tasarlandı
ğını tasrih ve tavsiyenin kendilerince kabulü
ne veyahut uygulanmasına imkân vermek için 
tavsiye hükümlerinde ne gibi değişiklikler ya
pılması lüzumlu göründüğünü veya görülebile
ceğini izah eyliyeceklerdir. 

7. —- Bir federatif Devlet bahis mevzuu ol
duğu takdirde, aşağıdaki hükümler uygulana
caktır : 

a) federal Hükümetin, kendi esas teşki
lât sistemine göre, haklarında federal bir ka
tar alınmasını uygun gördüğü sözleşmeler ve 
tavsiyeler için, federatif Devletin vecibeleri, 
federatif Devlet olmıyan Üyelerin vecibeleri
nin aynı olacaktır. 

b.) rVderâl hükümetin, kendi esas teşkilât 
sistemine göre, haklarında, kurucu Devletler, 
eyaletler veya kantonlar tarafından bir karar 
alınmasını, bütün noktalar veya bazı noktalar 
bakımından, bir federal karara nazaran daha 
uygun gördüğü sözleşmeler ve tavsiyeler için, 
bahis mevzuu hükümete şu vecibeler terettüp 
edecektir: 

i) Teşriî veyahut herhangi başka türlü bir 
karar alınmasını sağlamak ınaksadiyle bu söz
leşmelerin yahut tavsiyelerin, en geç Konfe
rans toplantısının kapanışını takip eden on se
kiz ay zarfında, gerekli federal makamlara, ya
hut ilgili kurucu Devletlerin, eyaletlerin veya
hut kantonların gerekli makamlarına arzedil-
ınesi için, kendi Anayasasına VP kurucu Dev
letlerin, eyaletlerin yahut kantonların Anaya
salarına uygun olarak fiilî anlaşmalar akdet
mek: 

ii) Federatif Devlet içinde, bu sözleşmele
rin ve tavsiyelerin uygulanmasını sağlamaya 
matuf müşterek bir hareketin geliştirilmesi 
maksadiyle, bir taraftan federal makamlar, di
ğer taraftan kurucu Devletler, eyaletler yahut 
kantonla!' arasında belirli devrelerde danışma
lar yapılması için, ilgili kurucu Devletler, eya
letler ve kantonlar hükümetlerinin muvaffakati 
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Bu suretle onanmış olan her Sözleşme, 
Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliğince tescil 
edilecek, fakat ancak onu onanı iş olan Üyeleri 

( S. Sayış 

i ile tedbirler almak : 
iii) Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 

Müdürüne, yetkili sayılan makamlar ve bu ma-
i kamların kararları hakkında her türlü bilgileri 

ulaştırmak suretiyle, kendisine, bu sözleşmelerin 
I ve tavsiyelerin, bu madde gereğinee yetkili fe-
! derâl makamlara, kurucu Devletlerin, eyaletlerin 

yahut kantonların yetkili makamlarına sunul
ması için alınan tedbirler hakkında malûmat 
vermek. 

iv) Onanmış olduğu sözleşmelerden herbiri 
hakkmda sözleşmeye konu teşkil eden mesele 
ile ilgili olarak Federasyon kurucu Devletler, 
eyaletler veya kantonların kanunlarına veya 
bunlardaki tatbikata dair Yönetim Kurulunun 
kararlaştıracağı veçhile uygun fasılalarla, Mil
letlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne ra
porlar gönderip, bunlarda, kanun, idari tedbir, 
umumi mukavelelerle yahut herhangi daha baş
ka yollarla sözleşme hükümlerinin, ne dereceye 
kadar yerine getirilmiş veya getirilmesi düşü
nülmüş bulunduğunu tasrih etmek; 

v) Bu tavsiyelerin her biri hakkında, tav
siyeye konu teşkil eden mesele ile ilgili olarak, 
Federasyonda ve onu kuran Devletlerde, eya
letlerinde yahut kantonlarında mevcut kanun
lara. veya tatbikata dair, Yönetim Kurulunun 
kararlaştırılacağı veçhile uygun fasılalarla, Mil
letlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne 
raporlar gönderip, bunlarda, tavsiye hükümle
rinin ne dereceye kadar yerine getirildiğini 
yahut getirilmesi tasarlandığını bildirmek ve 
tavsiye hükümlerini kabul veya tatbik etmek 
için onlarda ne gibi değişiklikler yapılması ge
rekli göründüğünü veya görünebileceğini be
lirtmek ; 

8. — Hiç bir halde Konferansça bir Söz
leşmenin veya bir tavsiyenin kabulü, yahut bir 
Üye tarafından bir Sözleşmenin onanması key
fiyetine, Sözleşme yahut tavsiyede ilgili işçiler 
hakkında derpiş edilenlerden daha müsait şart
lar sağlıyan herhangi bir kanun, karar, âdet 
veya Anlaşma hükümlerine tesir edebilir gözü 
ile bakılamaz. 

Madde — 20 

Bu suretle onanmış olan herhangi bir Söz
leşme, Birleşmiş Milletler Andlaşmasmm 102 
tıei maddesi hükümleri gereğince tescil edilmek 

: 76 ) 
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I mahyaca ki ir. 

Madde — 21 

1. — Tümü hakkındak i nihai oy toplanışın
da, mevcut Üyelerin üçte iki oy çoğunluğunu 
kazananı ıyan bir tasarı . Daimî Teşkilât (''yele
rinden ar/Al edenler arasında ö/el bir Sözleşme 
konusu teşkil edebilir. 

2. - - Bu malıiyeleki her özel Sözleşme, ilgili 
Hükümet l e r ta raf ından , onu tescil e t t i recek 
olan Milletler Cemiyeti (ienel Sekreter ine gön
deri lecektir . 

Madde — 22 

üye l e rden her biri, kat itmiş olduğu sözleş
meleri yü rü r lüğe koymak için aldığı tedbir ler 
h a k k ı n d a Mil let lerarası Çalışma Bürosuna yıl
lık bir r apor göndermeyi t a a h h ü t eder. Bu ra
porlar , Yönetim Kuru lu t a ra f ından gösteri len 
şekilde yazılacak ve onun istediği sar ih bilgileri 
ihtiva edecektir . Müdür, bu raporlar ın bir öze
tini, Konferansın en yalan toplatıl ısına suna
cakt ı r . 

Madde 2; i 

Üyelerden herhangi birinin, katı lmış olduğu 
bir Sözleşmenin memnuniyet verici şekilde uy
gulanmasını sağlamadığı beyanı ile, meslekî bir 
işçi veya patron teşekkülü ta ra f ından . Millet
lerarası Çalışma Bürosuna yapılan her şikâyet, 
Yönetim Kurulu ta raf ından , bahis mevzuu Hü
kümete ulaştırabilecek ve bu Hükümet , mesele 
hakkında uygun göreceği beyanat ta bu lunmaya 
davet edilebilecektir. 

M ad d t 24 

Bahis mevzuu Hükümet ten mâkul bir müd
det zarfında hiçbir beyanat alınmadığı veyahut 
a l ınan beyanat Yömi im Kurulunca tatmin edi
ci görülmediği t akdi rde , bu Kurul a lman be
yanat ı ve, gerekirse verilen cevabı açığa vur
mak hakkına malik olacaktır . 

üzere Milletlerarası Çalışma bürosu Genel Mü
dürü taraf ından, Birleşmiş Milletler (İenel Sek
reterine gönderilecek, Faka t ancak onu ona-
miş olan üye le r i bağl ıyacakt ı r . 

Madde — 21 

1. Tümü hakk ındak i nihai oy toplanışın
da, mevcut üyeler in üçte iki oy çoğunluğunu 
kazanamıyan bir tasar ı . Teşki lât Üyeler inden 
arzu edenler arasında özel bir Sözleşme konu
su teşkil edebilir. 

2. - - Bu suretle akdedilen her Sözleşme, il
gili Üyeler taraf ından, Milletlerarası Çalışma 
Bürosu (İenel Müdür lüğüne ve Birleşmiş Mil
letler Andlaşmasınm 102 nei maddesi hükümle
rine göre tescil edilmek üzere Birleşmiş Mil
letler (ienel Sekreter ine gönderi lecektir . 

Madde 22 

Üyelerden her biri, katı lmış olduğu Sözleş
meleri yü rü r lüğe koymak için aldığı tedbir ler 
hakkında. Milletlerarası Çalışma Bürosuna yıl
lık bir rapor göndermeyi taahhüt eder. Bu ra
porlar , Yönetim Kuru lu taraf ından gösterilen 
şekilde yazı lacak ve onun istediği sarih bilgile
ri ihtiva edecektir . 

Madde 2:5 

1. 19 ve 22 nei maddelere uyu la rak . Üye
ler ta raf ından kendisine gönderi lecek malû
mat ve raporlar ın bir özetini. Genel Müdür , Kon
feransın en yakın toplant ıs ına sunacakt ı r . 

2. Her Üye, 19 ve 22 nei madde le r gere
ğince. (ienel Müdüre gönderdiği malûmat ve 
rapor la r ın suret ini :> ncü maddede belirti len 
şekilde temsilî teşekkül olarak t an ınmış bulu
nan teşkilâta yol l ıyaeakt ı r . 

Madde — 24 

Üyelerden herhangi birinin, kat ı lmış olduğu 
bir sözleşmenin memnuniyet verici şekilde uy
gulanmasını sağ lamadığ ı beyanı ile, meslekî b i r 
işçi veya işveren teşekkülü ta ra f ından , Millet
lerarası Çalışma Bürosuna yapı lan he r ş ikâyet 
Yönetim Kurulu t aa r fmdan , bahis mevzuu ÎTü-

S. Sayısı 
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kümete ulaştırabilecek ve bu Hükümet, mesele 
hakkında uygun göreceği beyanatta bulunmaya 
davet edilebilecektir. 

Madde — 25 

1. — Üyelerden lıerbiri, bundan evvelki mad
deler gereğince kendisi ile beraber onamış olduğu 
bir sözleşmenin uygulanmasını, kendi i'ikrince 
memnuniyet verici bir şekilde sağlamıyan diğer 
bir Üye hakkında,. Milletlerarası Çalışma Büro
suna bir şikâyet gönderebilir. 

2. — Yönetim Kurulu, yerinde gördüğü tak
dirde ve aşağıda gösterilen usul dairesinde key
fiyeti bir anket komisyonuna havale etmeden 
evvel 23 neü maddede yazılı şekilde bahis mevzuu 
Hükümetle temasa geçebilir. 

3. — Eğer Yönetim Kurulu, şikâyeti, bahis 
mevzuu Hükümete tebliğ etmeyi lüzumlu gör
mezse veyahut bu tebliğ yapıldığında mâkul bir 
mühlet içinde, kendisini tatmin edecek bir cevap 
alınmazsa, ortaya atılan meseleyi incelemek ve 
bu hususta bir rapor vermekle görevli bir anket 
komisyonu kurulmasını istiyebilecektir. 

4. — Aynı usul gerek doğrudan doğruya, 
gerek Konferanstaki bir murahhasın şikâyeti 
üzerine Kural tarafından tatbik 'edilebilir. 

5. — 24 veya 25 nci maddelerin uygulanma
sının ortaya koyduğu bir mesele Yönetim Kuru
luna geldiği zaman bahis mevzuu Hükümet, Yö
netim Kurulunda evvelden bir temsilciye mâlik 
değilse, Yönetim Kurulunun bu mesele hakkın: 

daki müzakerelerine katılmak üzere bir murahhas 
tâyini hakkına mâlik olacaktır. Bu tartışmala
rın yapılacağı tarih, bahis mevzuu Hükümete za
manında bildirilecektir. 

Madde — 26 

1. — Anket Komisyonu aşağıda yazılı şekilde 
teşkil edilecektir • 

Madde so 

2. — Üyelerden lıerbiri bu Andlaşmanm yü
rürlüğe girmesini takip eden altı ay zarfında, 
sınai işlerde yetkili olup biri patronları, ikincisi 
işçileri temsil eden ve üçüncüsü patron ve işçi
lere karsı müstakil bulunan, üç şahıs tâyin et-

Mâkul bir müddet zarfında hiç bahis mevzuu 
Hükümetten bir beyanat alınmadığı veyahut 
alınan beyanat Yönetim Kurulunca tatmin edici 
görülmediği takdirde, bu Kurul, alınan beya
natı ve gerekirse, verilen cevabı açığa vurmak 
hakkına mâlik olacaktır. 

Madde — 26 

1. — Üyelerden lıerbiri, bundan evvelki mad
deler gereğince kendisi ile beraber onamış oldu
ğu bir sözleşmenin uygulanmasını, kendi i'ik
rince memnuniyet verici bir şekilde sağlamıyan 
diğer bir Üye hakkında, Milletlerarası Çalışma 
Bürosuna bir şikâyet gönderebilir. 

2. — Yönetim Kurulu, yerinde gördüğü tak
dirde ve aşağıda gösterilen usul dairesinde, 
keyfiyeti bir anket komisyonuna havale etmeden 
evvel, 24 ncü maddede yazılı şekilde bahis mev
zuu Hükümetle temasa geçebilir. 
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meyi taahhüt eyler. Bu şahısların tümü, iyinden 
anket komisyonunun Üyeleri seçilecek olan Mi
liste teşkil edecektir. 

3. --• Yönetim Kurulu, bahsi geçen şahısların 
vasıflarını tetkik ve vasıflan bu madde hüküm
lerine uymıyanlarm tâyinini mevcut temsilcilerin 
üçte iki oy çoğunluğu ile redetmek hakkına mâlik 
olacaktı i'. 

4. — Yönetim Kurulunun isteği üzerine, Mil
letler Cemiyeti Oenel Sekreteri, anket komis
yonunu teşkil etmek üzere listedeki üç. katago-
rinin herbiri içinden mütekabilen üç kişi tayin 
ve ayrıca bu üç kişiden birini anılan komisyo
nun başkanı olarak intihap edecekti)'. Bu su
retle tâyin edilen üç şahıstan hiçbirisi, şikâyet
le doğrudan doğruya ilgilisi bulunan Üyelerden 
birine mensup olmıyacaktır. 

Madde — 27 

Bir şikâyet, 25 nci madde gereğince, bir 
anket komisyonuna havale edildiği takdirde: şi
kâyetle doğrudan doğruya ilgisi olsun veya ol
masın, Üyelerden her biri, şikâyet konusu hak
kında elinde mevcut hertürlü malûmatı komis
yonun emrine hazır bulundurmayı taahhüt (Mİer. 

Madde — 28 

1. — Anket Komisyonu, şikâyetin derince in
celenmesinden sonra bir rapor kaleme alarak, 
bunda, şikâyetin önemini belirtmeye yarıyacak 
bütün fiilî noktalara ait müşahadeleri ile bera
ber, şikâyetçi hükümeti tatmin için alınması 
gereken tedbirler ve bu tedbirlerin alınması 
için verilmesi gereken mühletler hakkında tav
siyelerini beyan edecektir. 

2. — Bu rapor, keza, icabı halinde şikâyet 
edilen hükümet hakkında, Komisyon tarafın
dan münasip ve diğer hükümetlerde uygulan-

3. — Eğer Yönetim Kurulu, şikâyeti, bahis 
mevzuu Hükümete tebliğ etmeyi lüzumlu görmez
se veyahut bu tebliğ yapıldığında mâkul bir müh
let içinde, kendisini tatmin edecek bir cevap 
alınmazsa, ortaya atılan meseleyi incelemek ve 
bu hususta bir rapor vermekle görevli bir an
ket komisyonu kurabilecektir. 

4. — Aynı usul, gerek doğrudan doğruya, ge
rek Konferanstaki bir murahhasın şikâyeti üze
rine Kurul tarafından tatbik edilebilir. 

5. — 25 veya 2b' acı maddelerin uygulan
masının ortaya koyduğu bir mesele, Yönetim 
Kuruluna geldiği zaman, bahis mevzuu Hükü
met, Yönetim Kurulunda evvelden bir temsil
ciye malik değilse, Yönetim Kurulunun bu me
sele hak urdaki müzakerelerine katılmak üzere 
bir murahhas tâyini hakkına mâlik olacaktır. 
Bu tartışmaların yapılacağı tarih, bahis mevzuu 
Hükümete zamanında bildirilecektir . 

Madde - 27 

Bir şikâyet. 26 ncı madde gereğince, bir an
ket komisyonuna havale edildiği takdirde, şikâ
yetle doğrudan doğruya ilgisi olsun veya olma
sın, Üyelerden her biri, şikâyet konusu hakkın
da elinde mevcut hertürlü malûmatı komis
yonun emrine hazır bulundurmayı taahhüt eder. 

Madde — 28 

Anket Komisyonu, şikâyetin derince in
celenmesinden sonra bir rapor kaleme alarak, 
bunda, şikâyetin önemini belirtmeye yarıyacak 
bütün fiilî noktalara ait müşahadeleri ile bera
ber, şikâyetçi hükümeti tatmin için alınması 
gereken tedbirler ve bu tedbirlerin alınması 
için verilmesi gereken mühletler hakkında tav
siyelerini beyan edecektir. 

(•. S. Sayısı : 7(1 ) 
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ması lıaklı görülecek ekonomik cezaları da tâyin 
edecektir. 

Madde 21) 

1. — Milletler Cemiyeti Sekreteri, anket 
komisyonunun raporunu, ihtilâfla ilgili hükü
metlerin her birine tebliğ ve onun yayınlanma
sını temin edecektir. 

I 

2. — ilgili hükümetlerden her biri, komis
yon raporundaki tavsiyeleri kabul edip etmedi
ğini ve bunları kabul etmediği takdirde, ihti
lâfı Milletler Cemiyeti, Milletlerarası Daimî Ada
let Divanına sevk arzusunda olup olmadığını, bir 
aylık bir müddet zarfında, Milletler Cemiyeti 
(ienel »Sekreterine bildirecektir. 

Madde — 30 

Üyelerden biri, bir tavsiye veya sözleşme ta
sarısı hakkında, 19 ncu maddede yazılı tedbir
leri almadığı takdirde, diğer herhangi bir Üye, 
keyfiyet hakkında Milletlerarası Daimî Adalet 
Divanına müracaat etmek hakkına mâlik ola
caktır. 

Madde — 31 

Milletlerarası Daimî Adalet Divanının 29 
yahut 30 ncu maddeler gereğince, kendisine 
havale edilen bir şikâyete veya meseleye ait ka
rarı istinaf edilemez. i 

! 
i 

Madde — 32 I 
i 

Anket komisyonunun muhtemel mütalâaları j 
neticeleriyle tavsiyeleri, Milletlerarası Daimî J 
Adalet Divanı tarafından teyit, tadil veya iptal i 
edilebilir. Bu divan icabında kusurlu hükümet j 
hakkında münasip ve diğer hükümetlerce uygu- J 
1 anmasını haklı gördüğü ekonomik cezaları bil- | 
direcektir. 

Madde — 33 

Eğer herhangi bir Üye, anket komisyonu i 
raporunda olsun, Milletlerarası Daimî Adalet j 
Divanı kararında olsun, muhtemelen mevcut ' 
tavsiyelere, tâyin edilen müddet zarfında uy- < 

Madde — 29 

1. — Milletlerarası (Jalışma Bürosu (jenel 
Müdürü, anket komisyonu raporunu Yönetim 
Kuruluna ve ihtilâf ile ilgili hükümetlerin her 
birine tebliğ ve onun yayınlanmasını temin ede
cektir. 

2. — İlgili hükümetlerden her biri, Komis
yon raporundaki tavsiyeleri kabul edip etmedi
ğini ve bunları kabul etmediği takdirde, ihti
lâfı, Milletlerarası Adalet Divanına sevk arzu
sunda olup olmadığını, üç aylık bir müddet 
zttrfmda. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 
Müdürüne bildirecektir. 

Madde — 30 

Üyelerden biri, bir sözleşme yahut bir tav
siye hakkında, 19 ncu maddenin 5 b), 6 b), 
yahut 7 ) i) fıkralarımla yazılı tedbirleri alma
dığı takdirde, diğer herhangi bir Üye, keyfiyet 
hakkında Yönetim Kuruluna müracaat edebilir. 

Yönetim Kurulu, Üyenin tesbit edilen ted
birleri almadığına kani olursa, keyfiyeti Konfe
ransa bildirecektir. 

Madde — 31 

Milletlerarası Adalet Divanmın bir şikâyete 
veya, 29 ncu madde gereğince kendisine hava
le edilen bir şikâyete veya meseleye ait kararı 
istinaf edilemez. 

Madde - - 32 

Anket komisyonunun muhtemel mütalâaları 
neticeleri veya tavsiyeleri, Milletlerarası Ada
let Divanınca teyit, tadil veya iptal olunabilir
ler. 

Madde — 33 

Eğer herhangi bir üye, duruma göre, an
ket komisyonu raporunda olsun, Milletlerarası 
Adalet Divanı kararında olsun; muhtemelen 
mevcut tavsiyelere, tâyin edilen müddet zar-
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madiği takdirde, diğer herhangi bir Üye, ko- tında uymadığı takdirde, Yönetim Kurulu bu 
misyon raporunda veyahut Adalet Divanı kara- tavsiyelerin yerine getirilmesini sağlamak için 
rmda bu hususta uygulanması bildirilen ekono- münasip göreceği her türlü tedbirleri konferan-
mik cezaları o Üye hakkında tatbik edebilecektir. sa tavsiye edebilecektir. 

Madde — 34 

Kusurlu hükümet, gerek Anket Komisyonu
nun, gerek Milletlerarası Daimî Adalet Divanı 
kararının tavsiyelerine uymak için gerekli ted
birleri aldığı hakkında Yönetim Kuruluna 
her zaman malûmat verebilir ve ondan, beya
natının doğruluğunu tahkik için Milletler Cemi
yeti Genel Sekreterince bir Anket Komisyonu 
teşkil ettirilmesini istiyebilir. Bu takdirde, 
26, 27, 28, 29, 31 ve 32 nci maddeler hükümleri 
uygulanacaktır ve eğer Anket Komisyonu ra
poru veyahut Milletlerarası Daimî Adalet Di
vanı kararı kusurlu hükümet lehinde ise, diğer 
hükümetler, bahis mevzuu devlet hakkında 
ittihaz ettikleri ekonomik tedbirleri derhal geri 
alacaklardır. 

Madde — 35 

1. — Üyeler, bu andlaşmanın bu kısmının hü
kümleri gereğince katılmış oldukları sözleşmeleri, 
müstemlekelerinden, mülklerine dâhil veya hi-
miyeleri altındaki memleketlerden kendi kendi
lerini tamamen idare etmiyenler hakkında, aşa
ğıdaki kayıtlar altında uygulamayı taahhüt 
ederler: 

1° Sözleşmenin mahallî şartlar dolayısiyle 
uygulanmasına imkânsızlık bulunmaması; 

2° Sözleşmenin mahallî şartlara uydurul
ması için onda gerekli tedbirler yapılması; 

2. — Üyelerden herbiri, kendi kendilerini 
tamamen idare etmiyen müstemlekeleri, mülk
lerine dâhil veya himayesi altındaki memleket
lerden herbiri hakkında almayı tasavvur ettiği 
kararı Milletlerarası Çalışma Bürosuna bildire
cektir. 

( S. Sayı 

Madde — 34 

Kusurlu bir hükümet, gerek Anket Komisyo
nunun, gerek Milletlerarası Adalet Divanı ka
rarının tavsiylerine uymak için gerekli tedbir
leri aldığı hakkında Yönetim Kuruluna her za
man malûmat verebilir ve ondan, beyanatının 
doğruluğunu tahkik için bir Anket Komisyonu 
teşii ettirilmesini istiyebilir. Bu takdirde, 27, 
28, 29, 31 ve 32 nci maddeler hükümleri uygu
lanacak ve eğer Anket Komisyonu raporu ya
hut Milletlerarası Adalet Divanının kararı, ku
sur etmiş olan hükümet lehinde ise, Yönetim 
Kurulu, 33 ncü madde gereğince ittihaz edilmiş 
olan tedbirlerin geri alınmasını derhal tavsiye 
edecektir. 

Madde •— 35 

t. — Üyeler, bu Statü hükümleri gereğine».'' 
onadıkları sözleşmeleri, vesayet altındaki bü
tün topraklar dâhil, milletleraras, münasebet
lerini kendileri sağlayıp idarelerini üzerlerine 
aldıkları anavatan dışındaki memlketlerde de, 
sözleşmeye konu teşkil eden meseleler, o mem
leket makamlarına mahsus yetki dâhilinde ol
mamak yahut sözleşmenin tatbiki, mahallî şart
lar yüzünden imkânsız bir hal almamak şartı 
ile veyahut, sözleşmeleri mahallî şartlara uydur
mak için onlarda grekli değişiklikler yapılmak 
kaydı ile uygulanmayı taahhüt ederler. 

2. —- Bir sözleşmeyi onayan her Üye, onama 
keyfiyetinden sonra mümkün olan en kısa za
man zarfında, aşağıdaki 4 ve 5 nci fıkralarda 
bahis mevzuu edilenler dışındaki memleketler 
hakkında, sözleşme hükümlerini ne dereceye 
kadar uygulamayı taahhüt ettiğini bildiren ve 
sözleşmede istenilen bütün bilgileri veren bir 
beyanatı Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 

I Müdürüne gönderecektir. 

ısı : 7fi ) 

Bölüm : III 

Genel Hükümler 

Bölüm : III 

Genel Hükümler 
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3. — Bundan evvelki fıkra gereğince bir 

beyanat gönderen her Üye, sözleşme hükümlerine 
göre, daha evvelki herhangi bir beyanat müfi
dini değiştiren ve yukardaki fıkrada zikredilen 
memleketlere taallûk eden durumu gösteren ye
ni bir beyanatı, sözleşme hükümleri gereğince 
zaman zaman yollıyabilecektir. 

4. — Sözleşmede bahis mevzuu olan mese
leler anavatan dışı bir memleketteki makamlara 
mahsus yetki çerçevesi içine girerse, bu mem
leketin Milletlerarası münasebetlerinden sorum
lu olan Üye, bir kanun neşredebilmcsi veyahut baş
ka türlü tedbirler alabilmesi için, sözleşmeyi, 
mümkün olan en kısa zaman zarfında adı geçen 
memleketin hükümetine gönderecektir. Bundan 
sonra, Üye, bu memleketin hükümeti ile anlar
mış bir halde, sözleşmede münderiç vecibelerin 
bu memleket adına kabulüne dair bir beyanatı, 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne 
gönderebilecektir. 

5. —• Bir sözleşmedeki vecibelerin kabulüne 
dair beyanat, 

a) Ortaklaşa nüfuzları altına konulmuş 
bulunan bir memleket için, iki veya daha fazla 
Teşkilât Üyesi tarafından, 

b) Birleşmiş Milletler Andlaşması veya yü
rürlükte olan herhangi başka bir hüküm gere
ğince, bir memleketin idaresinden sorumlu olan 
herhangi bir başka makam tarafından, 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Ccnel Müdü
rüne gönderilebilir. 

6. — Bir sözleşmedeki vecibelerin 4 ve 5 nci 
fıkralar gereğince kabulü, sözleşme hükümle
rinden doğan vecibelerle, Teşkilât Statüsünün 
hükümleri gereğince, onanmış sözleşmelere uy
gulanabilen vecibelerin, ilgili memleket adına 
kabulünü tazammun edecektir. Kabul hakkında
ki her beyanat. Sözleşmenin mahallî şartlara 
uydurulması için sözleşmede yapılması gereken 
değişiklikleri tasrih edebilir. 

7. — Bu maddenin 4 ve 5 nci fıkraları gere
ğince bir beyanat göndermiş olan her Üve vahut 
Milletlerarası makam, sözleşme hükümlerine 
uygun olarak, herhangi evvelki bevanatımn 
müfadmı değiştiren veyahut herhan<ri bir söz
leşmedeki vecibelerin kabulünü, ilgili memle
ket adma fesheden yeni bir beyanatı zaman 
zaman yollıvabilir. 

8. — Eğer bir sözleşmedeki vecibeler, bu 
maddenin 4 ve 5 nci fıkralarında yazılı bir 
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Madde — 36 

Mevcut Üyelerin üçte iki oy çoğunluğu ile, 
Konferansça bu Statüde yapılması kabul edilen 
değişiklikler, bu Statünün 7 nci maddesinin 
3 ncü fıkrası gereğince en büyük sınai önemi 
haiz olmak sıfatiyle Yönetim Kurulunda temsil 
edilen sekiz Üyenin beşi dâhil bulunmak üzere, 
Teşkilât Üyelerinin üçte ikisi tarafından onan
malarını veya kabul edilmelerini mütaakıp yü
rürlüğe gireceklerdir. 

Madde — 37 

Bu Andlaşmanm bu kısmının ve bu kısım ge
reğince Üyelerce daha sonra akdedilecek Söz
leşmelerin yorumlanmasına ait her türlü mese
leler ve güçlükler Milletlerarası Daimî Adalet 
Divanının kararına arzedilecektir. 

26 — 
memleket adına kabul edilmemiş ise, Üye, yahut 
Üyeler veyahut Milletlerarası makam, sözleş
meye konu teşkil eden meseleler hakkında bu 
memlekette mevcut kanunlara ve tatbikata dair 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne 
bir rapor gönderecekler ve bu rapor, kanun, ida
ri tedbir, umumi mukaveleler ile yahut daha 
başka tedbirler yolu ile, sözleşmenin herhangi 
bir hükmünün yerine getirilmiş veya getirilecek 
olduğunu, diğer taraftan bu sözleşmenin ka
bulünü imkânsız kılan veya geciktiren güçlük
leri belirtecektir. 

Madde — 36 

Mevcut Üyelerin üçte iki oy çoğunluğu ile, 
Konferansça bu Statüde yapılması kabul edi
len değişiklikler, bu Statünün 7 nci maddesinin 
3 ncü fıkrası gereğince en büyük sınai önemi 
haiz olmak sıfatiyle Yönetim Kurulunda temsil 
edilen sekiz Üyenin beşi dâhil bulunmak üzere, 
Teşkilât Üyelerinin üçte ikisi tarafından onan
malarını veya kabul edilmelerini mütaakıp yü
rürlüğe gireceklerdir. 

Madde — 37 

1. — Bu statünün ve bu Statü gereğince 
Üyelerce daha sonra akdedilecek sözleşmelerin 
yorumlanmasına ait her türlü meseleler ve 
güçlükler Milletlerarası Adalet Divanının ka
rarma arzedilecektir. 

2. — Bu maddenin birinci fıkrası hükümleri 
nazara alınmaksızın, Yönetim Kurulu, bir Söz
leşmenin yorumlanmasına ait olup, Kurul tara
fından veya anılan sözleşme gereğince mahke
meye sevkedilebilecek herhangi bir mesele veya 
güçlüğün çabuk halledilmesi maksadiyle bir 
mahkeme teşkili hakkında birtakım usuller tes-
bit ve bunu Konferansın tasvibine arzedebilir 
Milletlerarası Adalet Divanının herhangi bir ka
rarı veya istişarî mütalâası bu fıkra gereğince 
teşkil olunan herhangi bir mahkemeyi bağlıya
caktır. Böyle bir mahkeme tarafından verile
cek herhangi bir hüküm, Teşkilât Üyelerine 
tebliğ olunacak ve onların mütalâaları Konfe
ransa bildirilecektir. 
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Bölüm : IV 

Geçici tedbirler 

Madde — 38 

1. — Konferansın ilk toplantısı 1919 Ekim 
ayında akdedilecektir. Bu toplantının yeri ve 
gündemi ilişik olan ekte tesbit olunmuştur. 

2. — Bu ilk toplantının daveti ve tanzimi, 
bahsi geçen ekte bu husus için gösterilen Hü
kümet tarafından sağlanacaktır. Dokümanları
nın hazırlanmasında, bu Hükümete, aynı ekte 
gösterilen Üyelerden mürekkep bir Milletlerarası 
komisyon yardım edecektir. 

3. — Bu ilk toplantının ve Milletler Cemiyeti 
bütçesine gerekli ödenekler konuluncaya kadar 
bundan sonraki toplantıların masrafları, mu
rahhasların ve müşavirlerin yollukları hariç, Mil
letlerarası Dünya Posta İttihadı Bürosu için tes
bit edilen nispetler üzerinden Üyeler arasında 
dağıtılacaktır. 

Madde — 39 

Milletler Cemiyeti kuruluncaya kadar, bun
dan evvelki maddeler gereğince, Milletler Cemi
yeti Genel Sekreterine yapılması gereken tebliğ
ler, Milletlerarası Çalışma Bürosu tarafından 
muhafaza edilecek ve bunlar hakkında Genel Sek
retere malûmat verilecektir. 

Madde — 40 

Milletlerarası Daimî Adalet Divanı kurulun
caya kadar, bu Andlaşmanın bu kısmı gereğin
ce kendisine arzedilmesi gereken anlaşmazlıklar, 
Milletler Cemiyeti Konseyi taraf nidan kurulacak 
üç kişilik bir mahkemeye verilecektir. 

E K 

Milletlerarası Çalışma Konferansının birinci 
1919 toplantısı : 

1. — Konferansın toplantı yeri Washington 
olacaktır. 

2. — Amerika Birleşik Devletleri Hükümetin
den, konferansı davet etmesi rica olunacaktır. 

3. — Milletlerarası Tanzim Komitesi, Birle
şik Devletler, Büyük Biritanya, Fransa, İtalya, 
Japonya, Belçika ve İsviçre Hükümetleri tara-
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Madde — 38 

1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı, kendi
sinin gaye ve hedeflerine varmak için faydalı 
gördüğü bölge Konferanslarını toplantıya davet 
ve bölge müesseseleri tesis edebilir. 

2. — Bölge Konferanslarının yetki, görev ve 
müzakere usulleri Yönetim Kurulu tarafından 
tesbit edilip tasvip olunmak üzere Genel Kon
feransa sunulacak kaidelere tâbi bulunacaktır. 
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fmdan mütekabilen seçilen 7 kişiden terekküp 
edecektir. Komite, lüzum görürse başka Üyeleri-
de kendi içinde temsil edilmeye davet edebilir. 

4. — Gündem aşağıda yazıldığı gibi olacak
tır. 

1° 8 saatlik gün veya 48 saatlik hafta 
prensipinin uygulanması; 

2° İşsizliği önlemeye ve onun neticelerine 
çare bulmaya ait meseleler; 

3° Kadınların çalıştırılmaları : 
a) Doğumdan evvel ve sonra (Analık taz

minatı meselesi dâhil); 
b) Geceleyin; 
e) Sıhhi olmıyan işlerde; 
4° Çocukların çalıştırılmaları : 
a) işe kabul yaşı; 
b) Gece işleri; 
c) Sıhhi olmıyan işler. 
5° Sanayide kullanılan kadınların gece ça

lıştırılmalarının ve beyaz (sarı) fosforun kibrit 
sanayiinde istimalinin meni hakkında 1906 da 
Bern'de kabul edilen Milletlerarası Sözleşme
lerin şümullerinin genişletilmesi ve uygulanması, 

Bölüm : IV 

Türlü tedbirler 

Madde — 39 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı tüzelkişiliği 
haiz olacak ve bilhassa aşağıdaki hususlarda 

ehil bulunacaktır: 
a) Bağıt akdetmek; 

b) Menkul ve gayrimenkul malları iktisap 
ve onlara tasarruf etmek; 

c) Dâva açmak; 

Madde — 40 

1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı, Üyele
rin her birinin memleketinde, amaçlarına ulaş
mak için lüzumlu olan imtiyaz ve dokunmazlık
lardan faydalanır. 

2. — Konferanstaki murahhaslar, Yönetim 
Kurulu Üyeleri. Büro Genel Müdürü ve me
murları da, Teşkilâta ait görevlerini tam bir 
bağımsızlık ile yapmak için kendilerine lâzım 
olan imtiyaz ve dokunmazlıklardan faydala
nırlar. 
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3. — Bu imtiyazlar ve dokunmazlıklar, Üye 

Devletler tarafından kabul edilmek üzere Teş
kilâtça hazırlanacak ayrı bir anlaşmada tasrih 
edilecektir. 

Ek 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının gaye ve he
deflerine ait beyanname 

Filâdelfiya'da 26 ncı toplantısını yapan Mil
letlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansı, 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının gaye ve he
defleri ve Üyelerinin siyasetlerinin mülhem ol
ması gereken prensipler hakkındaki bu beyan
nameyi 1944 yılı Mayısının onuncu günü kabul 
etmiştir. 

Konferans, Teşkilâtın, başlıcaları aşağıya 
nakledilen temel prensiplerini yeniden teyit 
eder: 

a) Emek bir meta değildir; 
b) Söz ve Cemiyetleşme serbestliği; 
Devamlı bir ilerlemenin elzem bir şartıdır; 
c) Her nerede olursa olsun "fakirlik, bütün 

insanların refahı için bir tehlike teşkil eder. 
d) lihtiyaca karşı savaş, her millet tarafın

dan, yorulmak bilmez bir azimle ve kanunun 
iyiliğini sağlamak üzere, işçi ve işveren temsil
cilerinin Hükümet temsilcileriyle eşit şartlar 
içinde iştirakleri ile yapacakları serbest tartış
malarda ve verecekleri demokrat kararlara hâ
kim olacak devamlı ve müşterek bir Milletler
arası gayretle yürütecektir. 

n 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının Statü

sünde yazılı bulunup devamlı bir barışın, ancak 
Sosyal Adalet esasına dayanılarak sağlanabile
ceğine dair olan beyanatın doğruluğunun tec
rübe ile tamamen meydana çıktığına kanaat 
getiren Konferans, aşağıdaki noktaları beyan 
eder: 

a) Irk, inanç ve insiyetleri ne olursa olsun, 
bütün insanlar, maddi ilerlemelerini ve mânevi 
gelişmelerini, serbestlik, şeref ve haysiyet, eko
nomik güvenlik içinde ve eşit şanslarla takip 
etmek hakkına maliktirler; 

b) Bu sonuca ulaştıracak şartların ger-
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çekleştirilmesi, her bir millî ve Milletlerarası 
siyaseth, ana hedefini teşkil etmelidir. 

c) Millî ve Milletlerarası alanlardaki bü
tün hareket programları ve tedbirler, hususiyle 
bunlardan ekonomik ve malî mahiyeti haiz 
olanlar, bu bakımdan tartılmak ve bunlar an
cak bu ana amacı baltalamaya değil, fakat des
teklemeye yaradıkları derecede kabul edil
melidir. 

d) Milletlerarası alanda bütün hareket 
programlarını, ekonomik ve malî tedbirleri bu 
ana amaç bakımından tetkik ve mütalâa etmek, 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtına düşen bir 
ödevdir. 

e) Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı; ken
disine verilen ödevleri yerine getirirken, bütün 
mâkul ekonomik ve malî âmilleri nazara aldık
tan sonra, kararları ve tavsiyeleri içine, mü
nasip göreceği hükümleri koyabilmek yetkisine 
mâliktir. 

m 
Konferans, aşağıda yazılı hususların ger

çekleşmesini sağiıyacak programların uygulan
ması işinde muhtelif milletlere yardımın, Mil
letlerarası Çalışma Teşkilâtı için önemli bir ve
cibe teşkil ettiğini kabul eyler: 

a) Tam çalıştırma ve yaşama seviyelerinin 
yükseltilmesi; 

b) îşçileri, maharetlerini ve bilgilerini 
tamamen gösterebilmekle zevk duyacakları işler
de çalıştırmak ve genel refaha en iyi şekilde yar
dım etmek; 

c) Bu amaca ulaşmak için, bütün ilgililer 
hakkında münasip garantilerle, işçileri meslek
lerinde yetiştirmek üzere imkânlar sağlamak ve 
onların bir yerden, diğer bir yere nakillerini ve 
bu meyanda gerek kendilerinin, gerek diğer 
halkın muhaceretini kolaylaştırabilecek tedbir
lere başvurmak; 

d) Ücret ve kazanç, çalışma müddeti ve 
diğer çalışma şartları meselelerinde kaydedilen 
ilerlemelerin neticelerinden herkes için adaletli 
bir şekilde faydalanmak imkânı ve bir işte ça
lışıp da böylece korunmaya muhtaç olan herkes 
için hayati bir asgari ücret; 

o) Müşterek görüşmeler yapmak hakkının 
i'iilî şekilde tanınması, istihsal işlerinin tanzi
minin devamlı surette iyileştirilmesi için işve-
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I renlerle, işçilerin birbirine yardım etmeleri ve 

sosyal ve ekonomik politikanın tesbiti ve uygu
lanması için işçilerle işverenlerin işbirliği yap
maları; 

f) Korunmaya muhtaç olan herkes için bir 
esas gelir sağlamak üzere, sosyal güvenlik ted
birlerinin, diğer taraftan tam sıhhi yardımla
rın genişletilmesi; 

g) Bütün mesleklerdeki işçilerin hayat ve 
sıhhatlerinin münasip şekilde korunması; 

h) Çocukların ve anaların korunması; 
i) Uygun bir gıda, mesken, iyi vakit ge

çirme ve kültür vasıtaları seviyesi; 
•T) Terbiyevi ve meslekî alanda eşit şans

la ı* sağlanması. 

IV 

Bu beyannamede sayılı amaçların gerçekleş
mesi için lüzumlu olan, bütün dünya istihsal kay
naklarının daha mükemmel ve geniş surette 
kullanılması keyfiyetinin, milletlerarası ve millî 
alanlarda tesiri bir hareketle ve bilhassa istih
sal ve istihlâkin gelişmesini elde etmeye vahim 
ekonomik temevvüçleri önlemeye, henüz yeter 
derecede kıymetlendirilmemiş bölgelerin eko
nomik ve sosyal ilerlemelerini temine, ham mad
delerin ve hububatın dünya fiyatlarında daha 
büyük bir istikrar husule getirmeye, yüksek ha
cımda ve devamlı bir cihan ticaretini kurmaya 
matuf tedbirlerle sağlanabileceğine kanaat geti
ren Konferans, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı
nın, bu büyük görevde, aynı zamanda bütün mil
letlerin sağlık, terbiye ve refahmının iyileştiril
mesi hususunda kendisine bir sorumluluk pa
yı ayırmış olan bütün milletlerarası teşekküller
le tam bir işbirliği yapmayı vadeder. 

V 

Konferans, bu beyannamede zikredilen pren
siplerin, bütün dünya milletleri hakkında tam 
bir surette uygulanabileceğini ve şayet bunla
rın uygulanma tarzlarında, her milletin sosyal 
ve ekonomik gelişme derecesinin gerekli şekil
de hesaba katılması lâzım gelirse, bu prensiple
rin henüz tâbi durumda olan milletlere olsun, 
kendi kendilerini idare edebilecek bir hale ge
lenlere olsun, tedrici şekilde tatbiki keyfiyeti
nin, bütün medenî dünyayı ilgilendirdiğini teyid 
eder. 
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Kısım : II 

Genel prensipler 

Madde — 41 

Yüksek Âkıd taraflar, ücretle çalışan iş
çilerin bedeni, ahlâki ve fikrî yönlerden 
iyi bir durumda bulunmalarının, Milletlerarası 
bakımdan haiz olduğu esaslı önemi kabulederek, 
bıı yüksek amaca ulaşmak için, Milletler Cemi
yeti Teşekkülüne bağlı olmak üzere, birinci kı
sımda derpiş edilen daimî teşkilâtı kurmuşlar
dır. 

Yüksek âkıd taraflar, iklim, örfü âdet, eko
nomik imkân ve sınai gelenek farklarının, çalış
ma şartlarında mutlak bir yeknesaklığın derhal 
sağlanmasını güçleştirdiğini kabul etmektedir
ler. Fakat, onlar, emeğin sadece bir ticaret me-
taı şeklinde telâkki edilmemesi lâzımgeldiği 
kanaatinden mülhem olarak, çalışma şartlarının 
tanzimi için, bütün sınai toplulukların içinde 
bulundukları özel durumların müsaadesi nispe
tinde uygulamaya gayret etmeleri gereken bir 
takım usuller ve prensipler mevcut olduğu fik
rindedirler. 

Bu usul ve yn'ensipler arasında, aşağıda yazı
lı olanlar, yüksek âkid taraflara özel ve ivedi
lik arzeden bir önemde görünmektedir: 

1. — Yukarda zikredilen ve emeğin sade
ce bil mal veya ticnret metaı telâkki edilmemesi
ni istiyen ana prensip: 

2. — Kanuna aykırı olımyan bütün husus
larda, gerek işçiler, gerek işverenler için cemi
yet kurma hakkı; 

3. — işçilere, içinde yaşadıkları zaman ve 
memlekete göre uygun görülen bir yaşayış sevi
yesi sağlıyacak bir ücret ödenmesi; 

4. — 8 saatlik gün veya 48 saatlik haftanın 
henüz sağlanmadığı memleketlerde bunun, ula
şılması gereken bir gaye olarak kabulü; 

5. — Mümkün olduğu kadar pazar gününe 
raslamak üzere en az yirmi dört saatlik bir 
hafta tatilinin kabulü. 

6. — Çocukların çalıştırılmalarının yasak 
edilmesi ve her iki cinsten gençlerin tahsilleri
ne devam ve bedeni gelişmelerini sağlamak im
kânını vermek için onların çalışmalarının lü
zumlu. olan tahditlere tâbi tutulması. 

7. — Eşit değerde bir iş için, cinsiyet farkı 
gözetmeksizin, eşit ücret prensipi. 
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8. —- İler memlekette yalısına şartları hak

kında konulan nizamlar, bu memlekette kanun 
dairesinde ikamet etmekte olan bütün işçiler 
için âdilâne bir ekonomik muamele sağlamalı
dırlar. 

9. — Her Deylet, işçilerin korunması hakkın
daki kanun ve nizamların uygulanmasını sağ
lamak için, kadınları da ihtiva eden bir teftiş 
teşkilâtı kuracaktır. 

Bu prensip ve usullerin tam veya kesin ol
duğunu ilân etmemekle beraber, Yüksek Âkid 
taraflar o fikirdedirler ki, buıdar, Milletler 
Cemiyetinin politikasına rehberlik edebilirler 
ve bu cemiyetin tiye 1 eri olan sınai topluluklar 
tarafından kabul edildikleri ve tamamiyle uy
gulanmaları münasip bir teftiş teşkilâtı tara
fından tanı bir şekilde sağlandığı takdirde, dün

ya işçileri için devamlı iyilikler yaratabilecek
lerdir. 
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